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SŁOWO WSTĘPNE
Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej chcąc
uczcić pamięć swojego wieloletniego Opiekuna, który zmarł w dniu 10 grudnia 2009 r.
podjęło inicjatywę wydania Księgi poświęconej pamięci Profesora Henryka Groszyka.
Publikacja ta jest wyrazem wdzięczności dla Nauczyciela i Wychowawcy wielu pokoleń
studentów, pracowników naukowych i praktyków prawa - za lata Jego pracy dydaktycznej, naukowej, społecznej oraz działalności związanej z rozwojem studenckiego ruchu
naukowego.
Tytuł Księgi nawiązuje do trzech filarów, które stanowiły centrum zainteresowań badawczych Profesora Henryka Groszyka. Wokół państwa, prawa i polityki starał się On
bowiem koncentrować różnorodność treści badawczych, dostrzegając między tymi trzema
wieloaspektowymi zjawiskami ścisłą więź.
Autorami artykułów, które znalazły się w niniejszej publikacji są byli Prezesi i członkowie Studenckiego Koła Naukowego Prawników, wychowankowie oraz współpracownicy
Profesora. W znakomitej większości opublikowane teksty są wyrazem indywidualnych
zainteresowań badawczych Autorów. Do Księgi zgłoszono trzydzieści artykułów, dlatego
pragniemy wszystkim podziękować za to, że życzliwie odnieśli się do pomysłu wydania niniejszej publikacji. Księga pamiątkowa zawiera rys biografii Profesora Henryka Groszyka
i bibliografię Jego prac naukowych. Ponadto została opatrzona galerią fotografii.
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Władz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za wsparcie finansowe, bez
którego Księga nie mogłaby powstać. Podziękowania za dofinansowanie książki składamy
także Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Niniejsza publikacja dowodzi tego, że Profesor Henryk Groszyk jest nadal obecny
w naszej pamięci. Czytelnikom tej Księgi być może pozwoli poznać uczonego i wychowawcę, który całe swoje życie poświęcił nauce i studentom.
Komitet Redakcyjny
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PROFESOR HENRYK GROSZYK (1926-2009)*
Profesor Henryk Groszyk urodził się w dniu 2 października 1926 r. w Sępólnie Krajeńskim. Pochodził z rodziny urzędniczej. Naukę w szkole średniej rozpoczął w 1938 r.
w gimnazjum państwowym w Nakle nad Notecią. W roku 1939 został wysiedlony
z rodziną na teren Generalnego Gubernatorstwa. Tam zaangażował się w działalność
konspiracyjną. W 1943 r. został żołnierzem Armii Krajowej w obwodzie Ostrów Mazowiecka. Jako żołnierz łącznikowy (pseudonim „Mewa”) służył w patrolu kpr. „Bocha”.
W tym czasie pracował także w urzędzie pocztowym i uczył się na tajnych kompletach.
W lutym 1944 r. został aresztowany przez gestapo i uwięziony na Pawiaku. Pod koniec maja 1944 r. był deportowany do obozu koncentracyjnego Stutthof (nr więzienny
36118). W czasie ewakuacji obozu w styczniu 1945 r. brał udział w tzw. „marszu śmierci”
w kierunku Lęborka. Ostatecznie w marcu 1945 r. H. Groszyk wraz z innymi więźniami
został wyzwolony przez wkraczającą Armię Czerwoną. W drodze powrotnej udało mu
się uniknąć kolejnego aresztowania, tym razem przez Rosjan, w związku z przynależnością do Armii Krajowej.
W 1946 r. H. Groszyk zdał maturę w Bydgoszczy i rozpoczął studia prawnicze na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie studiów pracował w toruńskim oddziale Narodowego Banku Polskiego. W roku akademickim 1948/1949 – jeszcze
jako student – został asystentem-wolontariuszem w Katedrze Historii Ustroju Państwa
i Prawa Polskiego u prof. W. Hejnosza. Uczęszczał ponadto na seminarium prowadzone
przez prof. T. Szczurkiewicza w zakresie socjologii. W 1950 r. ukończył studia i uzyskał
tytuł magistra praw. Zaangażowanie naukowe na uczelni pozwoliło H. Groszykowi zostać młodszym asystentem w Katedrze Prawa Administracyjnego, którą kierował prof.
W. Brzeziński. Jednak po roku pracy w Toruniu, decyzją władz ministerialnych został
przeniesiony na Wydział Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
gdzie jako starszy asystent podjął pracę w Katedrze Prawa Administracyjnego pod kierunkiem doc. dr. E. Iserzona. Rozpoczął się nowy etap w życiu naukowym i osobistym
prof. H. Groszyka, który już do końca swojego życia tj. przez blisko kolejnych 60 lat
związany będzie z Lublinem i Wydziałem Prawa i Administracji UMCS.

* Podstawę niniejszego opracowania stanowią następujące publikacje: A. Korybski, Profesor Henryk Groszyk (dane biograficzne) [w:] W kręgu problematyki władzy, państwa i prawa. Księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Profesora Henryka Groszyka, red. A. Korobowicz, A. Korybski,
M. Kuryłowicz, J. Malarczyk, A. Pieniążek, Lublin 1996, s. 7-11; W. Dziedziak, M. Grochowski, Prof.
dr hab. Henryk Groszyk (1926-2009), „Studia Iuridica Lublinensia” 2010, t. XIII, s. 11-20; A. Korybski, L. Leszczyński, Henryk Groszyk (1926-2009), „Państwo i prawo” 2010, z. 6, s. 105-108. Niektóre informacje biograficzne zostały uzyskane przez autora podczas rozmów z prof. H. Groszykiem
w ostatnich latach jego życia.
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Pierwszymi owocami pracy naukowej H. Groszyka na Wydziale była recenzja książki J. Zakrzewskiej i A. Gwiżdża pt. Konstytucja i podstawowe akty ustawodawcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej2, która została opublikowana w „Państwie i Prawie” oraz
współautorstwo artykułu pt. Prawo do zaskarżenia aktu administracyjnego (próba krytyki i rewizji konstrukcji postępowania administracyjnego z 1928 r.)3. Okazało się jednak,
że zainteresowania badawcze Profesora Groszyka wykraczały poza prawo administracyjne i wiązały się z teorią państwa i prawa. Dlatego od roku akademickiego 1953/1954
rozpoczął pracę w Katedrze Teorii Państwa i Prawa UMCS, którą kierował prof. G. L.
Seidler.
Stopień doktora nauk prawnych H. Groszyk uzyskał w 1959 r. na podstawie rozprawy
o filozoficznych i organizacyjnych założeniach władzy państwowej w związku z koncepcją centralizmu demokratycznego4. Promotorem pracy był prof. G. L. Seidler, zaś
recenzentami byli: prof. W. Brzeziński i prof. K. Opałek.
W roku akademickim 1959/1960, korzystając ze stypendium rządu francuskiego
H. Groszyk wyjechał na staż naukowy na Uniwersytet w Paryżu, który odbywał pod
kierunkiem prof. J. Toucharda. Rezultatem badań prowadzonych we Francji, oprócz
artykułów dotyczących nowej koncepcji metodologicznej w badaniu struktury i funkcji państwa była monografia pt. Francuska koncepcja nauki politycznej (science politique)5, która stała się podstawą przeprowadzenia w 1965 r. przewodu habilitacyjnego.
Recenzentami byli: prof. K. Opałek, prof. G. L. Seidler i prof. J. Wróblewski. W 1965 r.
H. Groszyk został docentem. Tytuł profesorski otrzymał w 1977 r.
H. Groszyk opublikował około 150 prac naukowych, głównie z zakresu teorii państwa i nauk politycznych. Na kilka z nich warto zwrócić szczególną uwagę. Sam Profesor dużą wagę przywiązywał do drugiego wydania swojej monografii pt. Francuska
koncepcja nauki politycznej (science politique) (Warszawa 1968). Mimo że, wiele tez wymagałoby rewizji, to jednak pewne ujęcia modelowe, dotyczące w szczególności zjawiska władzy zachowały swą aktualność, jak np. historyczne wyodrębnienie dwóch typów
władzy – spersonalizowanej i zinstytucjonalizowanej6. Należy również podkreślić, że
promowana przez H. Groszyka koncepcja nauki politycznej miała poważny wpływ na
współczesny obraz polskiej politologii, głównie w zakresie nowego podejścia metodologicznego.
Ważnym obszarem zainteresowań badawczych Profesora było zjawisko państwa.
Można tu wskazać na takie publikacje, jak m.in.: Czynniki wpływające na formę pań-

2 H. Groszyk, recenzja: J. Zakrzewska, A. Gwiżdż (oprac.), Konstytucja i podstawowe akty ustawodawcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (z przedmową K. Biskupskiego), Warszawa 1952, „Państwo i Prawo” 1953, z. 8/9, s. 330-333.
3 E. Iserzon, H. Groszyk A. Słomiński, Prawo do zaskarżenia aktu administracyjnego (próba krytyki
i rewizji konstrukcji postępowania administracyjnego z 1928 r.), „Annales UMCS”, sectio G, vol. 1,
1954, nr 2, s. 48-92.
4 H. Groszyk, Geneza i istota centralizmu demokratycznego, „Annales UMCS”, sectio G, vol. 4, 1957,
nr 5, s. 327-390.
5 Id. Francuska koncepcja nauki politycznej (science politique), Lublin 1964, ss. 246.
6 Id. Francuska koncepcja nauki politycznej (science politique), Lublin 1968, s. 149-150.
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stwa socjalistycznego7, Państwo jako struktura elementów wielofunkcyjnych8 czy też prace
dotyczące racji stanu9 i koalicyjnego sposobu sprawowania władzy10.
W zakresie teorii prawa należy zwrócić uwagę na opracowanie pt. Refleksje o przyszłości sankcji prawnej (przyczynek do ewolucji sankcji prawnej w społeczeństwach przyszłości)11.
Autor wskazuje, że nie ma systemów normatywnych, które byłyby pozbawione sankcji. Dotyczy to nawet systemów moralnych. Ponadto H. Groszyk stwierdza, że: „Historia sankcji
prawnej wskazuje na zachodzący w dziejach postęp etyczny”12, tym samym należy docenić wychowawczą rolę prawa. W pracy pt. Konflikt interesów i prawo (napisanej z A. Korybskim)13, autorzy określili państwo jako podmiot integrujący i rozstrzygający konflikty
społeczne. Taką rolą powinno także spełniać prawo. Monografia eksponuje nowe podejście
metodologiczne w badaniu zjawisk prawnych związane z tzw. konfliktową analizą prawa.
Na uwagę zasługuje również cykl artykułów poświęcony związkom prawa i ekonomii, które
współcześnie poddawane są analizie w ramach tzw. ekonomicznej analizy prawa14.
Szczególne miejsce w dorobku Profesora Groszyka zajmował podręcznik pt. Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie (wcześniej: Wstęp do teorii państwa i prawa,
Wstęp do nauki o państwie i prawie), którego był współautorem15. Książkę można uznać
za pozycję klasyczną, z której podstaw prawoznawstwa uczyły się całe pokolenia studentów prawa począwszy od roku 1963.
Wymienione wyżej prace H. Groszyka koncentrują się wokół trzech obszarów badawczych: państwa, władzy i prawa. Sam Profesor dostrzegał między tymi zjawiskami
ścisłą więź. Były to w Jego przekonaniu ważne instrumenty, za pomocą których następuje instytucjonalizacja życia społecznego, eksponujące wartości istotne z punktu
widzenia istnienia i rozwoju zbiorowości społecznych16.

7 Id. Czynniki wpływające na formę państwa socjalistycznego, „Annales UMCS” 1974, sect. G., vol. 21,
nr 2, s. 23-37.
8 Id. Państwo jako struktura elementów wielofunkcyjnych [w:] Państwo – Prawo – Myśl prawnicza.
Prace dedykowane profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę
urodzin, Lublin 2003, s. 65-80.
9 Id. Z problematyki pojęcia i funkcji racji stanu [w:] Racja stanu – historia, teoria, współczesność,
red. E. Olszewski, Lublin 1989, s. 9-14; id. Teoretyczne problemy racji stanu (zarys problematyki) [w:]
Świat i Polska u progu XXI wieku, Toruń 1994, s. 179-188.
10 H. Groszyk, M. Żmigrodzki, Koalicyjny sposób sprawowania władzy, „Studia Nauk Politycznych”
1989, nr 4, s. 7-17.
11 [w:] Problemy teorii i filozofii prawa, Lublin 1985, s. 93-108.
12 Ibidem, s. 100.
13 H. Groszyk, A. Korybski, Konflikt interesów i prawo, Warszawa 1990, ss. 180.
14 Por. m.in.: H. Groszyk, A. Korybski, L. Leszczyński, Zjawiska ekonomiczne a prawo i jego tworzenie, „Studia Nauk Politycznych” 1986, nr 1, s. 159-191; H. Groszyk, A. Korybski, L. Leszczyński,
Ekonomika a prawo i jego tworzenie, „Studia prawno-ekonomiczne”, Łódź 1986, z. 37, s. 93-110;
H. Groszyk, A. Korybski, L. Leszczyński, Economics and Law and its Making, Studies In the Theory and Philosophy of Law” 1986, vol. 2, s. 57-74.
15 G.L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, Wstęp do teorii państwa i prawa, Lublin 1963, ss. 366; G. L.
Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 1993,
ss. 192; G. L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin
2003, ss. 222.
16 Por. A. Korybski, Profesor Henryk Groszyk (dane biograficzne) [w:] W kręgu problematyki władzy…,
s. 11.
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Pisząc o dorobku Profesora nie można pominąć Jego udziału w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, którego był sędzią w latach 1985-1993. Przynajmniej jedno
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z tego okresu zasługuje w tym miejscu na krótką analizę, z uwagi na teoretyczny aspekt poddany badaniu sądu i fakt złożenia przez
H. Groszyka zdania odrębnego. W dniu 7 października 1992 r. Trybunał Konstytucyjny
wydał postanowienie, w którym m.in. stwierdził, że Kodeks etyki zawodowej lekarzy
nie podlega kognicji sądu, z uwagi na to, że nie zawiera norm prawnych, a jedynie etyczne: „Normy deontologiczne, same przez się charakteru prawnego nie posiadają”17. Wobec tego postanowienia prof. H. Groszyk złożył zdanie odrębne, w którym stwierdza, że:
„Nieuznanie przez TK Kodeksu etyki lekarskiej za akt prawotwórczy, aprioryczne dostrzeganie w nim tylko norm deontologicznych, przynależnych do niezależnego od prawa zbioru norm etycznych, jest głównym powodem uniemożliwiającym mi podzielenie
postanowienia TK”18. Profesor Groszyk stojąc na stanowisku szerokiego rozumienia
aktu prawotwórczego, dostrzegał w uznaniu Kodeksu etyki lekarskiej jedynie za zbiór
norm moralnych zagrożenie dla zasady państwa prawnego. Takie stanowisko w jego
przekonaniu prowadziłoby do „wyłączenia pewnych aktów o zasięgu ogólnokrajowym
spod wszelkiej kontroli ich legalności”19
Przedstawiając kontury dorobku Profesora Groszyka należy także wskazać na publikowane w „Biuletynie Rady Legislacyjnej” i „Przeglądzie Legislacyjnym” opinie Rady
Legislacyjnej, której był członkiem w latach 1994-1998. Warto też zwrócić uwagę na
wypowiedzi H. Groszyka jako eksperta i uczestnika posiedzeń Komisji Konstytucyjnej
Zgromadzenia Narodowego20.
Ważnym aspektem życiorysu naukowego prof. H. Groszyka jest jego wkład w rozwój
kadry naukowej. Profesor Groszyk wypromował dziewięciu doktorów. Był recenzentem
w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Należy przy tym zaznaczyć Jego niezwykłą
zdolność do formułowania ciekawych i „płodnych” poznawczo problemów badawczych,
którymi zaszczepiał młodych adeptów nauki. Wielu z nich dzięki temu znalazło interesujący temat badań, który w efekcie przełożył się na awans naukowy w postaci stopnia
doktora lub doktora habilitowanego.
Oprócz działalności naukowej Profesor Groszyk pełnił szereg funkcji organizacyjnych. W latach 1969-1971 i 1983-1997 był kierownikiem Katedry (potem Zakładu) Teorii
Państwa i Prawa UMCS. W latach 1977-1981 był dyrektorem Instytutu Historii i Teorii
Państwa i Prawa. Pełnił funkcję prodziekana (1981-1982), a w następnie dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS (1982-1984).
H. Groszyk angażował się także w prace wielu instytucji o charakterze naukowym,
państwowym i społecznym. W czasie studiów w Toruniu działał w organizacji młodzieżowej „Wici”. Sprawował mandat radnego w województwie i w samym mieście Lubli-

17 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 1992 r., U 1/92, OTK ZU 1992,
nr 2, poz. 38.
18 Zdanie odrębne sędziego TK Henryka Groszyka do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 7 października 1992 r. w sprawie U. 1/92, OTK ZU 1992, nr 2, poz. 38.
19 Ibidem.
20 Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Warszawa 1994-1997.
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nie. W latach 1981-1982 Profesor Groszyk brał udział w pracach Międzyklubowego Zespołu Ekspertów Parlamentarnych, którego działalność przyczyniła się do utworzenia
w Polsce Trybunału Stanu, Trybunału Konstytucyjnego i restytucji urzędu prezydenta.
W latach 1982-1985 był członkiem Trybunału Stanu. Wchodził w skład Komitetu Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk (1981-1987), zasiadając w jego Radzie Naukowej. Pełnił funkcję wiceprezesa Komisji Prawnej Oddziału PAN w Lublinie. Był także członkiem: Komitetu Nauk Politycznych PAN (1972-1996), Rady Towarzystw Naukowych
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (1990-1993) i Rady Naukowej byłego Polskiego
Instytutu Spraw Międzynarodowych. W latach 1988-1991 H. Groszyk pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, będąc jednocześnie
założycielem i pierwszym prezesem jego oddziału lubelskiego. Był również członkiem:
Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (IPSA), Międzynarodowego
Stowarzyszenia FilozofiiPrawa i Filozofii Społecznej (IVR), Lubelskiego Towarzystwa
Naukowego, Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego oraz Towarzystwa Współpracy Naukowej z Francją. W latach 1994 – 1998 H. Groszyk wchodził w skład Komisji ds. Nagród
Naukowych Prezesa Rady Ministrów.
Profesor H. Groszyk był również członkiem komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych, takich jak: „Studia Nauk Politycznych”, „Studia Prawnicze”, „Polish
Political Science”, „Polish Round Table” czy „Studies in the Theory and Philosophy of
Law”. Ponadto był redaktorem działu humanistyki w biuletynie wydawanym przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
Fenomenem w działalności akademickiej Profesora Henryka Groszyka było jego zaangażowanie w ramach studenckiego ruchu naukowego. Nieprzerwanie od roku 1965
aż do swej śmierci pełnił on funkcję Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Prawników21. Należy podkreślić, że Koło naukowe działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest jednym z największych
i najstarszych kół w Polsce22. Działa nieprzerwanie od roku 1959. Profesor Groszyk sam
wielokrotnie podkreślał, że: „(…) tradycja i świadomość własnej przeszłości stanowią
dla Koła szczególną wartość”23.
Profesor traktował Koło naukowe nie tylko jako organizację, w ramach której studenci mogli rozwijać swoje pasje naukowo-intelektualne, lecz także jako forum doświadczalne dla przyszłych pracowników naukowych. Miał on przy tym szczególną
zdolność przyciągania ludzi utalentowanych. Warto podkreślić, że duża część uczonych
nie tylko Wydziału Prawa i Administracji UMCS, ale także innych jednostek naukowych w Polsce i za granicą, posiada rodowód związany z działalnością w Studenckim
Kole Naukowym Prawników.

21 Por. H. Groszyk, Słowo wstępne [w:] Pro Scientia et Disciplina. Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia
Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, red. H. Groszyk, J. Kostrubiec, M. Grochowski, Warszawa 2009, s. 7.
22 Por. A. Bączkowski, S. Chomoncik M. Chrzanowski, T. Lebowa, W. Witkowski, Historia Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, Lublin 2009, ss. 128.
23 Por. H. Groszyk, Słowo wstępne [w:] Pro Scientia et Disciplina…, s. 7.
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Profesor Groszyk miał znaczący wpływ na obraz i zakres działalności organizacji,
nad którą sprawował opiekę. Swoją osobą gwarantował ciągłość i trwałość głównych
przedsięwzięć Koła. Można do nich zaliczyć coroczne organizowanie Środowiskowego
Konkursu Krasomówczego i wydawanie „Studenckich Zeszytów Naukowych”. Działalność wydawnicza studenckiego Koła była polem aktywności, do którego przywiązywał
on szczególną wagę. Dzięki merytorycznemu wsparciu Opiekuna Koła „Studenckie Zeszyty Naukowe” znalazły się na liście czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co stanowi ewenement w skali całego kraju.
Ukoronowaniem zaangażowania Profesora Groszyka w rozwój studenckiego ruchu naukowego była uroczystość 50-lecia działalności Studenckiego Koła Naukowego
Prawników UMCS. Z tej okazji została wydana księga jubileuszowa pod znamiennym
tytułem: Pro Scientia et Disciplina. Wydaje się, że motto tego dzieła w dużym stopniu
charakteryzuje osobę Profesora Henryka Groszyka. Albowiem wiedza (Scientia) i wychowanie (Disciplina) to dwa filary, którymi kierował się w życiu, pozostawiając po sobie
znaczący dorobek naukowy, tradycję studenckiego ruchu naukowego i wielu uczniów.
Opracował
Jarosław Kostrubiec
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Jan Barcz

CHARAKTER PRAWNY TRAKTATU Z LIZBONY
A MOŻLIWOŚĆ DALSZEJ REWIZJI TRAKTATÓW
STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ UNII
1. Uwagi wstępne
W związku z pracami rozpoczętymi w drugiej połowie 2010 r. nad stałym mechanizmem, które miały przyczynić się do zagwarantowania stabilności finansowej grupy
euro, a którego ustanowienie wymagałoby zmiany Traktatów stanowiących podstawę
Unii Europejskiej (konkretnie zmiany Traktatu o funkcjonowaniu UE – TFUE), pojawiły się utrzymane w dramatycznym tonie komentarze: wskazywały one na to, że
w niecały rok po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, który miał uwieńczyć kilkuletnie
negocjacje wprowadzające fundamentalną reformę ustrojową Unii, konieczne jest dokonywanie zmian tego Traktatu, co z kolei miałoby świadczyć – raz – o niedoskonałości
wprowadzonej reformy, dwa – o słabości samej Unii, stojącej na krawędzi upadku. Nic
bardziej błędnego. Nie chodzi tylko o błędy terminologiczne: zamierzone zmiany nie
dotyczy postanowień Traktatu z Lizbony, który jest traktatem rewizyjnym, lecz – formalnie rzecz biorąc – postanowień Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej: Traktatu o Unii Europejskiej i wspomnianego wyżej TFUE. Głównie natomiast
chodzi o to, iż działanie Unii jako organizacji międzynarodowej stwarzającej ramy
prawne dla procesu integracji europejskiej, wymaga stałych zmian i dostosowania do
pojawiających się nowych wyzwań.
Jedną z zalet Traktatu z Lizbony jest właśnie to, że wprowadził on do Traktatów
stanowiących podstawę Unii procedury, które umożliwiają bardziej elastyczne reagowanie na nowe wyzwania m.in. poprzez rewizję ich postanowień. Uwadze komentatorów
umknęło, że niezwłocznie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony rozpoczęto prace nad
traktatem rewizyjnym dotyczących zmiany alokacji miejsc w Parlamencie Europejskim,
że finalizowany jest traktat akcesyjny z Chorwacją, który dokona m.in. zmiany Traktatów stanowiących podstawę UE, że wkrótce rozpocznie się zapewne prace nad sprecyzowaniem statusu Euratomu (wniosek o zwołanie stosownej Konferencji Międzyrządowej
został zgłoszony wraz z finalizację prac nad Traktatem z Lizbony). Prace nad stałym mechanizmem „ratunkowym” są natomiast o tyle ciekawe z ustrojowego punktu widzenia,
że po raz pierwszy postanowiono skorzystać z nowej procedury – uproszczonej zmiany
Traktatów (tzw. procedury kładki). Dalsza ewolucja ustrojowa Unii po wejściu w życie
Traktatu z Lizbony wcale nie musi więc być wyrazem jej słabości czy niedoskonałości
postanowień obowiązujących Traktatów.
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2. Charakter prawny Traktatu z Lizbony
Traktat z Lizbony jest traktatem rewizyjnym, tj. traktatem zmieniającym Traktaty,
które stanowiły uprzednio podstawę Unii Europejskiej: Traktat o Unii Europejskiej
(TUE), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) i Traktat ustanawiający
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Został on przyjęty w następstwie
odrzucenia podpisanego 29 października 2004 r. Traktatu konstytucyjnego („Traktatu
ustanawiającego Konstytucję dla Europy”)1. Forma i treść Traktatu z Lizbony zostały wynegocjowana stosownie dla procedury przewidzianej dla traktatów rewizyjnych
(określonej w dawnym art. 48 TUE), tj. wpierw ustalono w wyniku trudnych negocjacji
(podczas prezydencji niemieckiej w pierwszej połowie 2007 r.) – mandat dla Konferencji Międzyrządowej (w ramach której obradują przedstawiciele rządów państw członkowskich). Mandat ten, tj. określenie zakresu przewidywanych zmian, ustalony został
na najwyższym szczeblu politycznym – przez szefów państw lub rządów państw członkowskich UE, skupionych w Radzie Europejskiej (spotkanie 21-23 czerwca 2007 r.).
Następnie od 23 lipca 2007 r. obradowała Konferencja Międzyrządowa, w ramach
której eksperci prawni ustalali szczegółowe postanowienia traktatu, a w przypadku
pojawienia się poważniejszych problemów (tzw. problemów politycznych) zajmowali
się nimi ministrowie spraw zagranicznych. Wyniki obrad Konferencji Międzyrządowej zostały zatwierdzone – ponownie na najwyższym szczeblu politycznym – przez
szefów państw lub rządów państw członkowskich (spotkanie Rady Europejskiej 18-19
października 2007 r.). Uzgodniony traktat podpisano 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie.
Od miejsca podpisania traktat, początkowo nazywany roboczo Traktatem reformującym, określa się jako Traktat z Lizbony. Jego pełna oficjalna nazwa brzmi: „Traktat
z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę
Europejską”2.
Traktat ten zmienia (rewiduje) – jak wspomniano – TUE (art. 1) i TFUE (art. 2) (oraz
Traktat ustanawiający Euratom – Protokół nr 2). Warto przy tym zauważyć, że zmienia on również nazwę TWE na „Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” (TFUE).
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Traktatu z Maastricht (TUE – wszedł
w życie w 1993 r.), który zmienił nazwę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)
na Wspólnotę Europejską.
Zauważyć należy, że obecnie podstawą Unii jako organizacji międzynarodowej są
TUE i TFUE (art. 1 TUE),3 natomiast Euratom pozostaje formalnie odrębną organizacją
międzynarodową (Wspólnotą), powiązaną jednak bardzo mocno instytucjonalnie i merytorycznie z Unią (tak, jak w przeszłości ze Wspólnotę Europejską)4.

1 Szerzej J. Barcz, Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki
reformy ustrojowej, Warszawa 2010.
2 Dz. Urz. UE z dnia 17 grudnia 2007 C 306/01.
3 Na podstawie Traktatu z Lizbony sporządzone zostały teksty jednolite Traktatu o Unii Europejskiej
i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (oraz EWEA) – ostateczne teksty w języku polskim,
uwzględniające liczne poprawki językowe, opublikowane zostały w marcu 2010 r. (Dz. Urz. UE 2010
C 83/1).
4 Por. Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2010, s. II-22 i n.
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Na mocy Traktatu z Lizbony przeprowadzono istotną reformą ustrojową Unii, łącznie z likwidacją struktury filarowej i przekształceniem jej w spójną organizację międzynarodową. Niemniej jednaj Traktat ten pozostaje typowym traktatem rewizyjnym,
jakim uprzednio były m.in. Traktat z Nicei, Traktat z Amsterdamu, czy Traktat z Maastricht. Różni się on od (odrzuconego) Traktatu konstytucyjnego, określanego jako
„duży” traktat rewizyjny, tym, że Traktat konstytucyjny zmierzał do ujednolicenia
podstawy prawnej Unii poprzez zastąpienie dawnych TUE i TWE jednym traktatem.
Traktat z Lizbony jest natomiast „typowym” traktatem rewizyjnym w tym sensie, że
dokonuje zmian w TUE i TWE (zmieniając nazwę tego ostatniego), pozostawiając oba
te traktaty jako podstawę prawną spójnej organizacji międzynarodowej – Unii. Uzasadnienie takiego zabiegu miało charakter stricte polityczny: po odrzuceniu Traktatu
konstytucyjnego przeprowadzono tzw. dekonstytucjonalizację reformy ustrojowej Unii,
tj. zrezygnowano z terminologii i zmian, które mogłyby dawać asumpt do upatrywania w reformie Unii procesu quasi-państwowotwórczego (obawy takie przyczyniły się
do klęski Traktatu konstytucyjnego). Z prawnego natomiast punktu widzenia znacznie
lepszym rozwiązaniem byłoby ustanowienie podstawy prawnej Unii jako spójnej organizacji międzynarodowej w jednym traktacie. Można zakładać, że w toku kolejnej,
poważniejszej rewizji TUE i TFUE zostaną one scalone w jeden traktat, choć będzie to
wymagało upływu od kilku do kilkunastu lat i „oswojenia się” z ostatnią „dużą” reformą
Unii. Ważnym krokiem w kierunku ujednolicenia podstaw prawnych procesu integracji
europejskiej, nie wymagającego skomplikowanych negocjacji, będzie natomiast zlikwidowanie odrębności Euratomu: bądź poprzez włączenie go do Unii (jako jednej z „polityk”), bądź poprzez przekształcenie w unijną agencję. Inicjatywa zwołania Konferencji
Międzyrządowej w tej sprawie została zgłoszona wraz z Traktatem z Lizbony5.

3. Możliwości rewizji Traktatów stanowiących podstawę Unii
Zasadnicze procedury rewizji Traktatów: zmienione na mocy Traktatu z Lizbony
TUE i TFUE (oraz TEWEA) będą podlegały dalszym rewizjom. Służące temu celowi
procedury zostały w ramach zmian wprowadzonych przez Traktat z Lizbony usystematyzowane i istotnie zmienione:
◆ zmiany traktatów można będzie oczywiście dokonywać – jak dotychczas – na
podstawie traktatu rewizyjnego, przy czym w pewnym stopniu „doprecyzowano”
procedurę zawarcia takiego traktatu, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, zwłaszcza z okresu negocjacji Traktatu konstytucyjnego i zakończonej
niepowodzeniem ratyfikacji tego traktatu;
◆ usystematyzowano i poszerzono radykalnie możliwość dokonywania zmian postanowień traktatów stanowiących Unię w ramach tzw. procedur kładek, tj. zasadniczo na mocy decyzji instytucji unijnych (Rady Europejskiej lub Rady UE);

5 Por. deklaracja nr 54 dołączona do Aktu końcowego Konferencji Międzyrządowej, która przyjęła
Traktat z Lizbony.
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◆ zmiana postanowień Traktatów stanowiących podstawę Unii następować będzie
możliwa – jak dotychczas – w przypadku akcesu nowego państwa: na podstawie
traktatu akcesyjnego, które przeprowadza m.in. niezbędne w związku z przystąpieniem zmiany instytucjonalne,
◆ w końcu nie można tracić z pola widzenia tzw. metody schengeńskiej, polegającej
nie tyle na zmianie Traktatów stanowiących podstawę Unii, co na regulacji ważnych dziedzin z punktu widzenia procesu integracji europejskiej poza ramami
prawnymi tego procesu (tj. poza Traktatami); jest to metoda wzbudzająca wielkie
kontrowersje, m.in. z tego powodu, że może prowadzić co najmniej do dyferencjacji w ramach procesu integracji europejskiej, a nawet – w skrajnym przypadku
– do jego fragmentacji.
(1) Procedura zawarciea traktatu rewizyjnego: określana jest obecnie jako „zwykła
procedura zmiany Traktatów” i odpowiada uprzedniej procedurze ich rewizji (określonej w dawnym art. 48 TUE) z pewnymi istotnymi uzupełnieniami i modyfikacjami6.
Obecnie (ustępy 2-5 art. 48 TUE) procedura ta musi spełniać następujące wymogi:
◆ zakres przedmiotowy:
– procedura ta może objęć zmianę wszystkich postanowień Traktatów;
– wskazuje się wyraźnie (ust. 2 art. 48 TUE), iż „między innymi” zmiana może
mieć na celu „rozszerzenie lub ograniczenie kompetencji przyznanych Unii
w Traktatach”;
◆ etapy procedury:
– stosowną propozycję zmiany Traktatów może przedłożyć do Rady UE rząd każdego z państw członkowskich, Parlament Europejski lub Komisja Europejska;
– przedłożona propozycja jest przekazywana przez Radę UE Radzie Europejskiej
i notyfikowana parlamentom państw członkowskich;
– Rada Europejska, po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisją (w
przypadku zmian instytucjonalnych w UGiW również z EBC) opowiada się
zwykłą większością głosów za rozpatrzeniem proponowanych zmian;
– Przewodniczący Rady Europejskiej zwołuje wówczas konwent (złożony
z przedstawicieli parlamentów, szefów państw lub rządów państw członkowskich, przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Komisji); konwent przyjmuje zalecenia dla Konferencji Międzyrządowej;
– Rada Europejska może zwykłą większością głosów, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, podjęć decyzje o niezwoływaniu Konwentu „jeśli zakres
proponowanych zmian nie uzasadnia jego zwołania” (określa wówczas mandat
Konferencji Międzyrządowej);
– „Przewodniczący Rady” (zapewne chodzi tu o przedstawiciela Prezydencji rotacyjnej, inaczej byłaby wyraźnie mowa o Przewodniczącym Rady Europejskiej) zwołuje Konferencję Międzyrządową, celem „uchwalenia za wspólnym
porozumieniem zmian, jakie mają zostać dokonane w Traktatach”;
6 Por. R. Grzeszczak, A. Zawidzka, Tworzenie prawa Unii Europejskiej [w:] Źródła prawa Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2010, s. IV-58/59.
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– uzgodnione zmiany (traktat rewizyjny) wchodzą w życie po dokonaniu ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie „zgodnie z ich odpowiednimi
wymogami konstytucyjnymi”;
– jeżeli traktat rewizyjny nie został ratyfikowany w ciągu dwóch lat od jego podpisania, ale ratyfikowało go co najmniej cztery piąte państw, sprawą zajmuje się
Rada Europejska.
(2) Procedury kładki: noszą traktatową nazwę „uproszczonej procedury zmiany
Traktatów”, a ich dwa zasadnicze rodzaje uregulowane są w ustępach 6 i 7 art. 48 TUE7,
obejmując:
◆ procedurę kładki z zastrzeżeniem zatwierdzenia decyzji Rady Europejskiej przez
państwa członkowskie zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi (ust. 6 art. 48
TUE);
◆ procedurę kładki sensu stricto, tj. zmiana postanowień Traktatów następuje
włącznie na mocy decyzji Rady Europejskiej; dodatkową kontrolę demokratyczną
zapewnia możliwość wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru podjęcia przez Radę
Europejską decyzji ze strony parlamentów narodowych państw członkowskich
(ust. 7 art. 48 TUE).
Procedura kładki określona w art. 48 ust. 6 TUE zawiera następujące wymogi:
◆ zakres przedmiotowy:
– może ona służyć zmianie „wszystkich lub części” postanowień części trzeciej
TFUE, dotyczących wewnętrznych polityk i działań Unii; tytuł VIII tej części
TFUE obejmuje „Politykę gospodarczą i pieniężną”;
– nie może ona prowadzić do „zwiększenia kompetencji przyznanych Unii
w Traktatach” (akapit ostatni ust. 6 art. 48 TUE);
◆ etapy procedury:
– propozycja zmiany ze strony rządu każdego państwa członkowskiego, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej skierowana do Rady Europejskiej;
– decyzje podejmuje Rada Europejska stanowiąc jednomyślnie, po konsultacji
z Parlamentem Europejskim i Komisją oraz z EBC w przypadku zmian instytucjonalnych w dziedzinie pieniężnej;
– decyzja Rady Europejskiej wchodzi w życie „po jej zatwierdzeniu przez Państwa
Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi”
Procedura kładki określona w art. 48 ust. 7 TUE (procedura kładki sensu stricto)
zawiera natomiast następujące wymogi:
◆ zakres przedmiotowy:
– może ona służyć zmianie formuły podejmowania decyzji w Radzie z jednomyślności na większość kwalifikowaną;
– może ona również służyć zmianie procedury uchwalenia aktu ustawodawczego
ze specjalnej procedury ustawodawczej na zwykłą procedurę ustawodawczą;
7 Szerzej J. Barcz, Legitymacja demokratyczna zmiany postanowień traktatów stanowiących UE na
podstawie tzw. procedur kładki (wprowadzonych przez Traktat z Lizbony) w świetle rozwiązań niemieckich, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2009, nr 3-4, s. 26 i n.
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– zmiana procedury nie może dotyczyć „decyzji mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne”;
◆ etapy procedury:
– Rada Europejska podejmuje decyzje w sprawie w powyższych sprawach jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego (wyrażonej przez
większość członków wchodzących w jego skład);
– o zamiarze podjęcia tego rodzaju decyzji przez Radę Europejską muszą zostać
powiadomione parlamenty narodowe państw;
– w przypadku gdy nawet jeden parlament narodowy notyfikuje w ciągu sześciu
miesięcy od takiego powiadomienia sprzeciw wobec zamiaru podjęcia decyzji,
decyzja taka nie może być przez Radę Europejską podjęta.
Procedury kładki ad hoc: niezależnie od powyższych obu zasadniczych procedur
kładek, określanych jako uproszczona procedura zmiany Traktatów, Traktaty przewidują w szeregu innych przypadków możliwość sięgnięcia do procedur kładki (procedury kładki ad hoc).
Procedura kładki ad hoc z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez państwa członkowskie
zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi występuje w postanowieniach:
◆ art. 42 ust. 2 zdanie drugie TUE: ustanowienie wspólnej obrony UE,
◆ art. 25 ust. 2 TFUE: uzupełnianie praw przysługujących obywatelowi Unii,
◆ art. 218 ust. 8 TFUE: związanie się umową o przystąpieniu UE do EKPCz,
◆ art. 223 ust. 1 TFUE: decyzja w sprawie powszechnych wyborów bezpośrednich
do Parlamentu Europejskiego),
◆ art. 262 TFUE: przyznanie jurysdykcji ETS w sprawie aktów ustanawiających europejskie tytuły prawne w dziedzinie własności intelektualnej,
◆ art. 311 ust. 3 TFUE: przyjęcie przepisów dotyczących zasobów własnych UE.
W przypadku sięgnięcia do tego typu klauzuli, parlamenty narodowe państw członkowskich mają zagwarantowaną kontrolę podjęcia stosownej decyzji w ramach krajowych procedur ratyfi kacyjnych.
Natomiast procedura kładki ad hoc sensu stricto występuje w postanowieniach:
◆ art. 31 ust. 3 TUE: decyzja Rady Europejskiej o przejściu z reżimu jednomyślności
na rzecz większości kwalifikowanej w Radzie w ramach WPZiB,
◆ art. 153 ust. 2 TFUE: zastosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w niektórych dziedzinach polityki społecznej, dla których przewidziana jest specjalna
procedura ustawodawcza,
◆ art. 192 ust. 2 TFUE: zastosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w niektórych dziedzinach polityki ochrony środowiska naturalnego, dla których przewidziana jest specjalna procedura ustawodawcza,
◆ art. 312 ust. 2 TFUE: zastosowanie większości kwalifikowanej przy przyjmowaniu
przez Radę UE rozporządzenia w sprawie wieloletniej perspektywy finansowej,
w miejsce jednomyślności,
◆ art. 333 ust 1 i 2 TFUE: przejście w ramach podejmowania decyzji przez Radę
o ustanowieniu wzmocnionej współpracy – odpowiednio – od jednomyślności

30

do większości kwalifikowanej oraz od specjalnej procedury ustawodawczej do
zwykłej procedury ustawodawczej.
Zauważyć należy, że we wszystkich powyższych przypadkach procedury kładki sensu stricto odpowiednie postanowienia TUE lub TFUE nie sprecyzują roli kontrolnej parlamentów narodowych państw członkowskich. Będzie więc ona wynikała z krajowych
procedur poszczególnych państw odnoszących się do kreowania w danym państwie decyzji, jaka następnie jest prezentowana w Radzie UE względnie w Radzie Europejskiej8.
(3) Traktaty akcesyjne: są one w istocie rzeczy formą traktatów rewizyjnych, z tym
że ich zakres przedmiotowy jest ograniczony do spraw związanych z przystąpieniem
państwa do UE. W art. 49 TUE stwierdza się, że przedmiotem takiego traktatu są „warunki przyjęcia i wynikające z tego przyjęcia dostosowania w Traktatach stanowiących
podstawę Unii”. Czasami – jak zobaczymy – państwa członkowskie mogą dołączyć do
takiego traktatu inne sprawy.
(4) Metoda schengeńska: może przyczyniać się do rozwoju procesu integracji europejskiej, niemniej jednak jest niezmiernie niebezpieczna dla spójności Unii: może ona
bowiem prowadzić do fragmentacji Unii (a w każdym razie wyobcowania z jej „twardego
jądra”), a w najlepszym razie skutkuje pominięciem w procesie decyzyjnym instytucji
unijnych i pozostałych (poza grupą) państw członkowskich. Jej nazwa pochodzi od znanego układu z Schengen (i konwencji wykonawczej do tego układu), które – wobec różnic
stanowisk ówczesnych państw członkowskich Wspólnot – zostały zawarte przez grupę
tych państw poza ramami prawnymi integracji europejskiej. Dotyczyły natomiast ważnego dopełnienia ustanawianego wówczas rynku wewnętrznego – zniesienia fizycznych
kontroli na granicach wewnętrznych państw objętych tą grupą. W miarą szybko zidentyfikowano tkwiące w tej metodzie niebezpieczeństwo fragmentacji procesu integracji:
acquis schengen zostało objęte ramami prawnymi Unii poprzez włączenie początkowo
do jej III filaru, a następnie – na mocy Traktatu z Amsterdamu – „uwspólnotowione”,
tj. włączone do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Ostatnim przykładem
zastosowania tej metody było podpisanie przez grupę siedmiu państw członkowskich
27 maja 2005 r. (podczas głębokiego kryzysu ustrojowego Unii) tzw. Konwencji z Prüm
(której postanowienia następnie zostały po części włączone do unijnego acquis)9.

4. Najnowsza praktyka
(1) Zwykła procedura zmiany (tj. zawarcie kolejnego traktatu rewizyjnego): bez
rozgłosu i prawie niezauważony został wynegocjowany i podpisany kolejny traktat re8 W Polsce: ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem
w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Dz. U.
2010, Nr 213, poz. 1395.
9 Por. Konwencji z Prüm. Eksperyment prawotwórczy w Unii Europejskiej. Materiały z konferencji.
Koźmiński Law School Papers 2007, No. 3.
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wizyjny. Jego przedmiot dotyczy zmiany alokacji miejsc w Parlamencie Europejskim.
Ostatnie wybory do Parlamentu (4-7 czerwca 2009 r.) odbyły się bowiem przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony: według wówczas obowiązującego pakietu nicejskiego
do obsadzenia było 736 miejsc, Traktat z Lizbony podniósł natomiast liczbę miejsc do
751 (art. 14 ust. 2 TUE); część państw członkowskich miała więc łącznie 18 mandatów
więcej. W tej sytuacji, bezpośrednio po wejściu w życie Traktatu, rząd Hiszpanii wystąpił (4 grudnia 2009 r.) na podstawie art. 48 ust. 2 TUE z wnioskiem zmiany postanowień Traktatów dotyczących liczby deputowanych Parlamentu Europejskiego. Rada
Europejska wszczęła zwykłą procedurę zmiany, uzyskując 6 maja 2010 r. zgodę Parlamentu Europejskiego na niezwoływanie konwentu i podjęła decyzję (17 czerwca 2010 r.)
o zwołaniu Konferencji Międzyrządowej bez uprzedniego zwołania konwentu10. Konferencję Międzyrządową przeprowadzono na poziomie COREPE w lipcu 2010 r., ustalając
formułę traktatu rewizyjnego, który przyjął prawną formę Protokołu11 zmieniającego
Protokół (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych.
Na mocy tego Protokołu do Protokołu (nr 36) ma być wprowadzony w nowym
brzmieniu art. 2. Dodatkowe 18 miejsc ma zostać rozdzielone między państwa członkowskie stosownie do projektu decyzji Rady Europejskiej zwartej w deklaracji nr 5
(dołączonej do Aktu końcowego Konferencji Międzyrządowej, która przyjęła Traktat
z Lizbony)12. Do czasu kolejnych wyborów w 2014 r. liczba deputowanych będzie wynosiła 754, a więc przekroczy traktatowy pułap 751. Wynika to z tego, że – według przyjętej
praktyki – żadne z państw podczas trwania legislatury nie powinno tracić posiadanych
mandatów. Tak więc Protokół nie zmniejsza liczby mandatów, która wynika z pakietu
lizbońskiego. Dotyczy to górnego pułapu liczby mandatów, jakie może posiadać jedno
państwo (96 – art. 14 ust. 2 TUE). Na mocy pakietu nicejskiego Niemcy mają obecnie
99 deputowanych – i tak pozostanie do końca obecnej legislatury. Stąd nadwyżka trzech
miejsc w stosunku do przewidzianego w TUE górnego pułapu 751 deputowanych. Powyższy traktat rewizyjny (Protokół) miał wejść w życie 1 grudnia 2010 r., o ile do tego
czasu wszystkie państwa członkowskie zakończyłyby procedury ratyfikacyjne. Tak się
jednak nie stało. Na początku 2011 r. procedury ratyfikacyjne zostały zakończone w 11
państwach członkowskich.
(2) Wykorzystanie uproszczonej procedury zmiany (tj. procedury kładki): stosunkowo sceptycznie oceniali eksperci praktyczne znaczenie procedury uproszczonej
zmiany Traktatów stanowiących podstawę Unii, zwłaszcza po tym, jak państwa członkowskie – idąc śladem Niemiec – zaczęły ustanawiać bardzo sztywną procedurę wyrażania zgody na poszczególne etapy tej procedury, wiążąc stanowisko danego państwa
w Radzie Europejskiej z upoważnieniem w sferze wewnątrzkrajowej, wyrażonym przez
parlament narodowy w drodze ustawy13. W praktyce stało się jednak inaczej. Kryzys

10 Dz. Urz. UE 2010 L 160/5.
11 Dz. Urz. UE 2010 C 263/1.
12 O alokacji miejsc w Parlamencie Europejskim decyduje Rada Europejska „z inicjatywy” Parlamentu (art. 14 ust. 2 TUE). Formułę alokacji Rada Europejska ustaliła w końcowej fazie negocjacji nad
Traktatem z Lizbony (podczas spotkania w październiku 2007 r., uzgadniając projekt decyzji w tej
sprawie i zamieszczając ten projekt w deklaracji nr 5).
13 Na ten temat: J. Barcz, Legitymacja demokratyczna…
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finansowy, który dotknął również państwa strefy euro, spowodował konieczność ustanowienia mechanizmu „ratunkowego”. Początkowo – w odniesieniu do Grecji (n następnie Irlandii) – przybrał on formę mechanizmu ustanowionego ad hoc, w nawiązaniu do postanowień art. 122 ust. TFUE, odwołujących się do wydarzeń nadzwyczajnych
i niezależnych od dotkniętego kryzysem państwa (Europejski Mechanizm Stabilności
Finansowej – European Financial Stability Facilit)14.
Niemniej niezbędne stało się ustalenie stałego mechanizmu „ratunkowego”, który ma
nosić nazwę Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (European Stability Mechanism) i od połowy 2013 r. zastąpić mechanizm ad hoc. Dla ustanowienia takiego, stałego
mechanizmu niezbędne jest wprowadzenie do TFUE stosownej podstawy prawnej. Rada
Europejska podczas spotkania 16-17 grudnia 2010 r.15 postanowiła odpowiednio uzupełnić
art. 136 TFUE. W tym celu sięgnęła nie do zwykłej procedury zmiany Traktatów, lecz do
procedury uproszczonej, określonej w art. 48 ust. 6 TUE (a więc opatrzonej warunkiem
zatwierdzenia decyzji Rady Europejskiej przez państwa członkowskie stosownie do ich
„wymogów konstytucyjnych”). W dniu 16 grudnia 2010 r. rząd Belgii – działając na podstawie akapitu pierwszego ust. 6 art. 48 TUE – przedłożył stosowny wniosek16, a Rada
Europejska przyjęła projekt decyzji w tej sprawie (załącznik I do konkluzji), zawierający
konkretną propozycję nowych postanowień art. 136 TFUE. Sam natomiast Mechanizm
ma być ustanowiony na mocy umowy międzynarodowej („uzgodnienia międzyrządowego” – „intergovernmental arrangement”) zawartej między państwami grupy euro17. Decyzja Rady Europejskie na podstawie art. 48 ust. 6 TUE w sprawie uzupełnienia art. 136
TFUE ma być podjęta podczas spotkania w marcu 2011 r. Do tego czasu mają być również
zakończone negocjacje nad umową międzynarodową określającą treść Mechanizmu.
Warto zauważyć, że uproszczona procedura zmiany na podstawie ust. 6 art. 48 TUE
będzie zastosowana po raz pierwszy. Sceptyczne opinie, iż procedury te pozostaną iluzoryczne nie znalazły więc potwierdzenia. Omawiana decyzja Rady Europejskiej może
utorować drogę do wykorzystania procedur kładek – zgodnie z zamierzeniami legislatora unijnego – do kontynuowania reformy ustrojowej Unii. Jednocześnie jednak sposób
kreowania tej decyzji określi praktykę stosowania procedur kładek. Rolę wiodącą w negocjacjach na treścią decyzji przejął jednoznacznie Przewodniczący Rady Europejskiej,
rola natomiast rotacyjnej Prezydencji (sprawowanej przez państwa członkowskie) została zmarginalizowana18. Nie jest jeszcze jasne, na ile Parlament Europejski pogodzi się
14 Ustanowiony na wiosnę 2010 r. (rozporządzenie Rady nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r., Dz. Urz.
UE 2010 L 118/1).
15 Rada Europejska. Konkluzje, Bruksela, 17 grudnia 2010 r. Dokument CO EUR 21 CONCL 5.
16 Rząd Belgii wnioskował zmianę art. 136 TFUE „polegającą na dodaniu ustępu umożliwiającego
państwom członkowskim, których walutą jest euro, ustanowienie mechanizmu stabilizacyjnego,
który będzie uruchamiany, jeżeli okaże się to niezbędne do ochrony stabilności strefy euro jako
całości, i stanowiącego, że udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy finansowej w ramach tego mechanizmu będzie podlegało rygorystycznym warunkom”. Punkt 3 preambuły projektu Decyzji
Rady Europejskiej w sprawie zmiany art. 136 TFUE w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla państw członkowskich, których walutą jest euro (załącznik I do konkluzji).
17 Szerzej J. Barcz, W sprawie formuły prawnej wprowadzenia do prawa UE Europejskiego Mechnizmu
Stabilizacyjnego, Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 1.
18 Szerzej J. Barcz, Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Podstawy prawne i ramy instytucjonalne,
Warszawa 2010, s. 66-67.
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ze swoją znacznie słabszą pozycją w tej procedurze w porównaniu ze zwykłą procedurą
zmiany. Przebieg natomiast „zatwierdzania” tej decyzji w państwach członkowskich
będzie ważną próbą, czy zastrzeżenie dotyczące „nie zwiększania kompetencji” Unii
wpłynie na usprawnienie krajowych procedur.
(3) Traktaty akcesyjne: Unia kontynuuje strategię rozszerzenia, która ma objąć
obecnie państwa Bałkanów Zachodnich. Traktat akcesyjny z Chorwacją może być podpisany podczas Prezydencji węgierskiej względnie polskiej (czyli w 2011 r.). Zważywszy
że procedura ratyfi kacyjna trwa około półtora roku, realne jest wejście w życie tego
traktatu w 2013 r. i – wraz z tym – stosowna modyfi kacja Traktatów stanowiących
podstawę UE.
Warto zwrócić uwagę na to, że czasami państwa członkowskie dołączają do takiego
traktatu inne sprawy. Przykłady z tym związane pochodzą z okresu ratyfikacji Traktatu
z Lizbony. Specjalne gwarancje dotyczące problemów, które wystąpiły w Irlandii podczas procedury ratyfikacyjnej tego Traktatu, ujęte zostały w decyzji Rady Europejskiej
uzgodnionej podczas spotkania 18-19 czerwca 2009 r. z zastrzeżeniem, że treść tej decyzji zostanie ujęta w formie protokołu, który zostanie dołączony do TUE i TFUE na mocy
„następnego traktatu akcesyjnego”19. Również projekt protokołu w sprawie stosowania
Karty Praw Podstawowych UE do Republiki Czeskiej, ustalony podczas spotkania Rady
Europejskiej 29-30 października 2009 r. – jako uwzględnienie postulatu czeskiego Prezydenta V. Klausa, który groził blokowaniem ratyfikacji Traktatu z Lizbony, ma być dołączony do Traktatów „w momencie zawarcia następnego traktatu akcesyjnego”20.
Zasadnie jednak państwa członkowskie podchodzą ostrożnie do takiej możliwości.
Z jednej bowiem strony ewentualne problemy w procesie akcesu i jego przedłużenie
mogą prowadzić do przeciągania się we włączeniu do Traktatów sprawy, co do której
osiągnięto zgodę, z drugiej natomiast strony – jeśli sprawa ta jest kontrowersyjna, trudności z jej akceptacją przez wszystkie państwa członkowskie mogą prowadzić do zablokowania procesu akcesyjnego.
Należy również uwzględnić, że traktaty akcesyjne nie niosą ze sobą zwiększenia
kompetencji Unii, natomiast włączenie do takiego traktatu zmiany, która powodowałaby poszerzenie kompetencji Unii, wpłynęłoby w niektórych państwach na procedurę
ratyfikacyjną (na przykład poprzez konieczność przeprowadzenia referendum). Wskazane wyżej przykłady (protokołu irlandzkiego i czeskiego) mają charakter „jednostronny” i nie pociągają za sobą rozszerzenia kompetencji Unii. Propozycje jednak, które
zmierzały do ustanowienia podstawy prawnej dla stałego Europejskiego Mechanizmu
Stabilizacyjnego przy wykorzystaniu traktatu akcesyjnego (z Chorwacją) budziły uzasadnione wątpliwości. Ze względu na znaczące implikacje polityczne Mechanizmu oraz
możliwość oddziaływania na zakres kompetencji Unii (zwłaszcza gdyby nie zrezygnowano z pierwotnych propozycji co do jego treści – i podjęto próbę wprowadzenia sankcji w stosunku do państw członkowskich, czy zmiany formuły podejmowania decyzji
w Radzie UE w tych sprawach), „dołączenie” do traktatu akcesyjnego z Chorwacją pro19 Punkt 5 Konkluzji Prezydencji przyjętych podczas spotkania Rady Europejskiej 18-19 czerwca
2009 r., dokument: 11225/09.
20 Punkt 2 Konkluzji Prezydencji przyjętych podczas spotkania Rady Europejskiej 29-30 października 2009 r., dokument: 15265/09.
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tokołów wprowadzających stosowne zmiany do Traktatów stanowiących podstawę Unii
mogłoby mieć poważne konsekwencje dla procesu ratyfikacji tego traktatu akcesyjnego.
Stąd takie „dołączenie” do traktatu akcesyjnego byłoby bardzo problematyczne (stanowiłoby zagrożenie dla finalizacji procesu akcesyjnego danego państwa).
(4) Metoda schengeńska: pozostaje ostatnio stale w tle dyskusji nad przezwyciężeniem kryzysu finansowego w Unii. Zwrócić należy uwagę, że już działania państw grupy
euro nakierowane na przezwyciężenie tzw. kryzysu greckiego odbywały się w znacznej
mierze w formule międzyrządowej, a dopiero post factum legitymowano je ustanawiając
na podstawie rozporządzenia nr 407/2010 Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej21.
W przypadku trudności w uzgodnieniu procedury ustanowienia stałego Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (zwłaszcza gdyby trudności wystąpiły poza grupą euro) należałoby poważnie liczyć się z tym, że państwa grupy euro ustanowią taki
Mechanizm jedynie między sobą na mocy odrębnej umowy międzynarodowej, zawartej poza ramami prawnymi Unii. Przy czym umowa taka byłaby zapewne otwarta do
przystąpienia dla pozostałych państw członkowskich oraz umożliwiałaby włączenie jej
postanowień do prawa UE.
Pozostaje otwarty problem – na ile powiązanie umowy międzynarodowej ustanawiającej Mechanizm z prawem Unii będzie gwarantować spójność procesu integracji i stanowić barierę dla pokusy fragmentacji Unii. Jeśli decyzja Rady Europejskiej
w sprawie uzupełnienia postanowień art. 136 TFUE wejdzie w życie, powiązania te będą
mocne, zwłaszcza jeżeli umowa będzie zawierać postanowienia gwarantujące udział
instytucji unijnych w procesie decyzyjnym w ramach Mechanizmu oraz kompetencje
interpretacyjne Trybunału Sprawiedliwości UE. Natomiast – jak już wspominano – „w
tle” negocjacji cały czas pojawiała się możliwość zawarcia przez państwa grupy euro separatystycznej umowy (na kształt Konwencji z Prüm) w sprawie Mechanizmu. Otwarty
pozostaje problem – co stanie się, jeśli decyzja Rady Europejskiej nie wejdzie w życie
w wyniku fiaska procedury ratyfikacyjnej w jednym z państw członkowskich. Czy wówczas państwa grupy euro zrezygnują z przygotowanej paralelnie umowy ustanawiającej
Mechanizm? Zawarcie takiej umowy byłoby wątpliwe z punktu widzenia zasady lojalnej
współpracy w znacznie większym stopniu niż miało to miejsce w przypadku Konwencji
z Prüm, ale też groźba uruchomienia reakcji łańcuchowej prowadzącej do fragmentacji
politycznej Unii będzie nieporównywalna.
Pogłębienie zróżnicowania Unii w tak ważnej dziedzinie, prowadzące do wyodrębnienia „twardego jądra” decyzyjnego oraz torujące drogę do fragmentacji Unii byłoby
niebezpieczne dla zachowana spójności Unii, co zwłaszcza dla nowych państw członkowskich, a dla Polski – ze względu na położenie geopolityczne – jest szczególnym zagrożeniem.

21 Rozporządzenie powyższe stworzyło unijne ramy prawne dla międzyrządowych instrumentów
(porozumień w ramach grupy euro, w tym porozumień z MFW i porozumień z Grecją), które
zagwarantowały Grecji pomoc finansową. Działania antykryzysowe związane z sytuacją w Grecji
miały początkowo charakter międzyrządowy w ramach grupy euro.
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5. Podsumowanie
Traktat z Lizbony jest ważnym, kolejnym traktatem rewizyjnym. Jest on też aktem
finalnym, kończącym pewien, istotny etap reformy ustrojowej Unii. Ustanowił on solidne ramy instytucjonalne, które mogą pomóc Unii i jej państwom członkowskim
w poradzeniu sobie z nowym wyzwaniami, koncentrującymi się wokół konieczności
przezwyciężenia kryzysu finansowego, pogłębienia liberalizacji w ramach unijnego
rynku wewnętrznego, umocnienia tożsamości politycznej Unii w skali globalnej oraz
kontynuacji strategii rozszerzenia. Niemniej dogmatyzowanie jego znaczenia jest nieporozumieniem. Unia – jako organizacja międzynarodowa – będzie rozwijać się nadal:
Traktat z Lizbony wprowadził rozwiązania proceduralne, które umożliwiają większą
dynamikę takiego rozwoju. Jednocześnie jednak sam Traktat – mimo że umocnił spójność Unii – nie jest w stanie zapobiec możliwości dyferencjacji wewnątrz Unii, a nawet
jej fragmentacji. Państwa członkowskie pozostają „władcami Traktatów”: one też decydują o kierunku rozwoju Unii i losie procesu integracji europejskiej.
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Tadeusz Bojarski

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO PAŃSTWU
W PRAWIE POLSKIM
Przestępstwa przeciwko państwu należą bezspornie do zasadniczej grupy czynów
godzących w porządek prawny w każdym kraju. W piśmiennictwie prawniczym i prawnohistorycznym podkreśla się, że czyny należące do grupy przestępstw przeciwko państwu, skierowane przeciwko jego władzom, funkcjonowaniu jego organów, stanowią
najstarszą kategorię przestępstw. „Pierwszym czynem wywołującym karę, reakcję państwową – pisał W.Makowski – jest czyn skierowany przeciwko bytowi państwa, przeciwko jego organizacji, pierwszym przestępstwem jest przestępstwo polityczne”1. Przestępstwa przeciwko państwu są często określane właśnie jako przestępstwa polityczne.
Ujmowanie i zakres przestępstw skierowanych przeciwko państwu ulegały w rozwoju
historycznym ewolucji wraz ze zmianą wyobrażeń ludzi w kolejnych etapach rozwoju społeczeństw na temat istoty i funkcji państwa. Trafnie podkreśla się, że pomiędzy
formą i treścią organizacji państwowej a ustawowymi konstrukcjami typów zamachów
na państwo i jego instytucje zachodzi ścisły związek 2. Jednak z punktu widzenia systematyki ustawowych typów przestępstw punkty widzenia co do pozycji przestępstw
przeciwko państwu nie są jednolite. Zależą one zresztą od różnych czynników. Zapewne
i względy natury ogólnej mogą mieć wpływ na ich miejsce w systemie przestępstw, w danym kraju. Warto tu przypomnieć słowa J. Makarewicza w tej sprawie, że ustawa karna,
tak jak prawo zwyczajowe grupy społecznej „jest jakby jej negatywem fotograficznym
malującym dla historyka czy socjologa w sposób jasny stan współczesnej cywilizacji,
budowę społeczną, potrzeby i ideały”3. Prawo karne w swoim całokształcie odzwierciedla w istotny sposób stan rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego społeczeństwa.
Można rozważać, czy to instytucje części ogólnej prawa karnego, czy raczej jego część
szczególna odbija bardziej preferowany w danym społeczeństwie system wartości. Wolno przyjąć, że przede wszystkim systematyka części szczególnej ustawy karnej, przedmiotowy zakres czynów zabronionych i ich usystematyzowanie, informuje dobitnie
o stanie kulturowym społeczeństwa, ukazuje też jego strukturę ekonomiczną i polityczną. Systematyka czynów przestępnych ma do pewnego stopnia znaczenie ideowe, a nie
1 W. Makowski, Podstawy filozofii prawa karnego, Warszawa 1917, s. 418-419; zob. O. Górniok, Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i społecznych, (art. 233-237 k.k.), Wrocław
1970, s. 3 i n.; A. Krukowski, Przestępstwa przeciwko podstawowym interesom PRL [w:] System prawa karnego: cz. I, Wrocław 1985, s. 26; H. Popławski, Przestępstwa przeciwko podstawowym interesom PRL, Warszawa-Poznań, 1989, s. 5.
2 Zob. O. Górniok, Przestępstwa…, s. 3.
3 J. Makarewicz, Prawo karne ogólne, Kraków 1914, s. 1-2.
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tylko techniczne, praktyczne4. Słuszna też jest opinia, że umiejscowienie przestępstwa
w danej grupie, rzuca światło na ogólny pogląd ustawodawcy i może wpływać na rozwiązywanie wątpliwości interpretacyjnych na zakres stosowania przepisu5. Pozycja więc przestępstw przeciwko państwu może być rozpatrywana przy niezbędnym uwzględnieniu
wielu czynników6. W przeszłości ustawodawczej (XIX wiek) zaznaczył się jako dominujący dwustopniowy podział przestępstw – przestępstwa przeciwko dobrom publicznym,
w tym przeciwko państwu oraz przeciwko dobrom prywatnym (interesom jednostki). Podział ten jest odpowiednio aktualny i w obowiązującym ustawodawstwie europejskim, ale nie jest też zupełnie jednolity i w związku z tym klasyfi kacja przestępstw
w różnych krajach bywa trudno porównywalna. Są kraje preferujące model stawiający
na czele przestępstwa przeciwko jednostce jak również wysuwające na plan pierwszy
przestępstwa przeciwko dobrom powszechnym (w tym przeciwko państwu), ale też
i takie, które stosują przemiennie kolejność dóbr publicznych oraz indywidualnych7. Co
do pozycji przestępstw przeciwko państwu i ochrony jego wartości należy przychylić
się do stanowiska W.Makowskiego, że punktem wyjściowym przy systematyzacji rodzajowych grup przestępstw powinno być to, co jest źródłem i warunkiem ochrony
prawnej, tj. interes zorganizowanego w państwo społeczeństwa. Przy takim podejściu
do zagadnienia na czoło wysuwa się jako przedmiot ochrony właśnie byt organizacji
państwowej, następnie kolejno jej funkcje, instytucje i dalej ochrona jednostki i jej praw.
Te dalsze przedmioty ochrony stanowią więc jakby rozwinięcie podstawowego przedmiotu ochrony, jakim jest zorganizowana w państwo zbiorowość8. Jest to zatem podejście dostrzegające supremację społeczeństwa nad jednostką9. W nawiązaniu do tego stanowiska nie powinna być kwestionowana pierwszoplanowa pozycja ochrony państwa
w przepisach części szczególnej kodeksu karnego. Oznacza to zatem co najmniej czołowe miejsce przestępstw przeciwko państwu w ogólnej systematyce przestępstw. Ochrona tej wartości stanowi ochronę wspólnoty w postaci państwa jako organizacji narodu,
społeczeństwa, tj. stanowi logiczne prius w stosunku do ochrony wszystkich pozostałych wartości. Pierwszeństwo tej ochrony jest naturalne, nie wymaga debatowania
w tym miejscu o stopniu społecznej szkodliwości tych czynów. Wydaje się, że z tą wartością może konkurować tylko dobro w postaci życia i zdrowia człowieka. Szczególnie
wówczas, gdy opowiemy się o nadprzyrodzonym (człowiek – dzieło Stwórcy) a nie przyrodniczo ewolucyjnym pochodzeniu człowieka. Przy takim założeniu ochrona państwa
może znaleźć się na miejscu następnym, bezpośrednio po przestępstwach przeciwko

4 Por. I. Andrejew, Nowy kodeks karny z rozważań nad projektem, Warszawa 1963, s. 45; I. Andrejew,
Zagadnienia systematyki części szczególnej nowego kodeksu karnego, „Nowe Prawo” 1951, nr 4, s. 3-4.
5 Zob. S. Budzyński, O przestępstwach w szczególności. Wykład porównawczy, Warszawa 1883,
s. XV; S. Glaser, Polskie prawo karne w zarysie, Kraków 1933, s. 312.
6 Zob. T. Bojarski, O systematyce części szczególnej kodeksu karnego, „Przegląd Prawa Karnego”
1993, nr 8, s. 20 i n.; M. Cieślak, O systemie części szczególnej kodeksu karnego, „Nowe Prawo” 1951,
Nr 9, s. 28-29; zob. J. Makarewicz, Technika ustawodawstwa karnego, Lwów 1903 (odbitka z miesięcznika „Prawnik”), s. 11.
7 Zob. T. Bojarski, O systematyce…, s. 30; por. E.Krzymuski, Wykład prawa karnego, tom II, Kraków
1911, s. 4.
8 W. Makowski, Rozważania prawnicze, Warszawa 1929, s. 280.
9 Ibidem, s. 251.
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ludzkości i przeciwko życiu i zdrowiu jednostki10. Takie założenie przyjął prawidłowo
kodeks obowiązujący ale można spojrzeć na zagadnienie szerzej, uwzględniając rozwiązania zastosowane w kodeksach poprzednich. Po tej ogólnej charakterystyce problemu
pozycji przestępstw przeciwko państwu można przejść do uwag o przestępstwach przeciwko państwu w trzech polskich kodeksach karnych (1932r., 1969r., 1997r.). Nie podejmując zgodnie z przyjętym założeniem analiz szczegółowych można jednak przedstawić nieco bliższe informacje o rozwiązaniach zastosowanych w kodeksach.
W kodeksie 1932r. przestępstwa przeciwko państwu otwierały część szczególną.
Przyznano więc im bezwzględne pierwszeństwo. Kodeks ujmował przestępstwa przeciwko państwu w dwu rozdziałach – „Zbrodnie stanu” (XVII) oraz „Przestępstwa
przeciw interesom zewnętrznym Państwa i stosunkom międzynarodowym” (XVIII).
U podłoża takiego podziału przepisów leżała, jak podkreśla się w materiałach Komisji
Kodyfikacyjnej – dążność do odejścia od XIX wiecznych konstrukcji prawa państw zaborczych. Rozdział „Zbrodnie stanu” (art. 93-98) objął zamachy na byt i integralność
kraju, jego ustrój, na życie, zdrowie i władzę Prezydenta RP oraz zamachy na Sejm, Senat,
Zgromadzenie Narodowe, Rząd, Ministra, Sądy. Uzasadnienie projektu kodeksu karnego z 1932 r. podkreśla, że przedmiotem ochrony w tej grupie czynów jest państwo „jako
wyraz prawny i faktyczny, współżycia zrzeszonych w sposób naturalny, dla celów wspólnego dobra obywateli. Tak rozumiane państwo nie jest przedmiotem przestępstwa ani
jako władztwo pewnej osoby, ani jako obiektywnie istniejąca samodzielna konstrukcja,
ale jako instytucja będąca wyrazem wypadkowej dążności, ujawnionych w obywatelskim życiu”11. Wartością podstawową jest byt państwa. Kodeks zrywa z pojęciem zdrady
głównej jako konstrukcji, u podstaw której leżało uznanie państwa za domenę monarchy, czynnik niewierności poddanego w stosunku do swego monarchy stanowiący pozostałość średniowiecznego poglądu na państwo12. Podejście takie uznano za sprzeczne
z założeniami republikańskiego demokratycznego państwa. Druga wymieniona grupa
przestępstw (art. 99 i nast.) obejmowała ochronę różnych interesów zewnętrznych państwa i jego bezpieczeństwa zewnętrznego. Zamachy na to bezpieczeństwo zostały ujęte
w szczególności w postaci różnych form zdrady (wojennej lub pokojowej), działań dywersyjnych, szerzenia defetyzmu, narażania Państwa Polskiego na niebezpieczeństwo
wojny, rozpowszechniania za granicą nieprawdziwych wiadomości w celu szkodzenia
interesom Państwa Polskiego, innych czynów zagrażających stosunkom międzynarodowym Państwa Polskiego. Jak z tego wynika, nie były to zamachy godzące wprost
w byt Państwa Polskiego, a właśnie w różne jego ważne interesy i tytuł rozdziału tę ich
cechę wyraźnie oddawał. Rozdział ten formalnie nie powtarza dawnej konstrukcji zdrady kraju (Landesverrat), ale też różnych karalnych przejawów tej zdrady nie pomijał13.
10 Por. T. Bojarski, O systematyce…, s. 31, oraz Przestępstwa przeciwko państwu (Uwagi na tle projektu
kodeksu karnego) [w:] Problemy nauk penalnych, Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, Katowice 1996, s. 33.
11 Komisja Kodyfi kacyjna RP. Sekcja Prawa Karnego. T. 5., Z. 4., Warszawa 1930, s. 2; zob. W. Makowski, Kodeks karny komentarz, Warszawa 1937, s. 319 i n.
12 Zob. W. Makowski, Zbrodnie stanu, Warszawa 1923, s. 4.
13 Zob. Komisja Kodyfi kacyjna RP…, s. 11 i n.; W. Makowski, Kodeks karny…, s. 341 i n.; S. Glaser,
A. Mogilnicki: Kodeks karny. Komentarz, Kraków 1934, s. 346 i n.; L. Peiper, Komentarz do kodeksu
karnego, Kraków 1936, s. 235 i n.
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Przepisy kodeksu karnego dotyczące bezpieczeństwa państwa zostały w krótkim czasie uzupełnione postanowieniami rozporządzenia Prezydenta RP z października 1934r.
o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu państwa, mającymi w szczególności na celu ochronę tajemnicy państwowej, zwłaszcza wojskowej przed obcą działalnością wywiadowczą14. Po wojnie zaś odpowiednią rolę w tym zakresie odgrywały najpierw przepisy dekretu PKWN z 30 października 1944r. o ochronie państwa, następnie
dwu kolejnych dekretów o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa – z 16 listopada 1945r. i 13 czerwca 1946r. Natomiast ustawa z 5 kwietnia
1955r. o przekazaniu sądom powszechnym dotychczasowej właściwości sądów wojskowych w sprawach karnych osób cywilnych i funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa
publicznego, MO i służby więziennej uchyliła rozdział „Zbrodnie stanu” i rozciągnęła
w ich miejsce moc wiążącą przepisów art. 78-81 k.k. WP15.
Kodeks z 1969r. ujął przestępstwa skierowane przeciwko państwu w rozdziale „Przestępstwa przeciwko podstawowym interesom politycznym i gospodarczym PRL” (XIX).
Rozdział ten zawierał zupełnie nowy katalog przestępstw przeciwko państwu, przejmując z kodeksu z 1932 r. raczej tylko pewne idee dotyczące ochrony państwa, a nie
konstrukcje dawnych przepisów16. W Uzasadnieniu projektu kodeksu karnego z 1969
r. podkreśla się, że rozdz. XIX obejmuje czyny stanowiące istotne zagrożenie dla najcenniejszych dóbr społecznych, takich jak niepodległy byt i nienaruszalność terytorialna, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, ustrój polityczny i ekonomiczny PRL.
„Uzasadnienie” akcentuje także, że przestępstwa przeciwko państwu powinny udzielać ochrony nie tylko politycznym, ale i społeczno-gospodarczym podstawom ustrojowym państwa. Podstawowe bowiem „interesy państwa narusza nie tylko przestępczość
o charakterze politycznym w tradycyjnym rozumieniu, lecz również wielka, zwłaszcza
aferowa, przestępczość gospodarcza, godząca w uspołecznione środki produkcji i wymiany, w rozwój sił wytwórczych kraju i hamująca podnoszenie poziomu życiowego
mas pracujących”17. Interesy państwa mogą być rozumiane szeroko, są one bowiem różnorodne. Ustawodawca podkreślił w tytule rozdziału, że chodzi o interesy podstawowe
o charakterze politycznym i ekonomicznym. Przy czym w uzasadnieniu określa się też
te przestępstwa krótko jako „przestępstwa przeciwko Państwu”. Można rozważać, czy
określenia te – „przestępstwa przeciwko podstawowym interesom politycznym i gospodarczym” oraz „przestępstwa przeciwko Państwu” – oznaczają dokładnie to samo.
Zależy to, oczywiście, od treści, jaką nadamy, czy chcemy nadać obu tym określeniom,

14 Zob. J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 327. Krótko przed wojną wydano
inne jeszcze przepisy o ochronie bezpieczeństwa państwa – Dekret Prezydenta RP z 22 listopada
1938 r. o niektórych interesach państwa oraz ustawę z 23 czerwca 1939 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej w przypadkach zbiegostwa do nieprzyjaciela lub poza granice państwa.
15 Zob. A. Krukowski, Przestępstwa…, s. 36.
16 Analizuję te zagadnienia w pracy Uwagi o systematyce przestępstw przeciwko podstawowym interesom politycznym i gospodarczym PRL, „Annales UMCS 1989”, vol. XXXVI, s. 25 i n.; zob.
H. Popławski, Przestępstwa przeciwko podstawowym interesom…, s. 5 i n.; O. Chybiński, W. Gutekunst, W. Świda, Prawo karne. Część szczególna, Wrocław-Warszawa 1980, s. 31 i n.; I. Andrejew,
W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 389 i n.
17 Projekt kodeksu karnego, Warszawa 1968, s. 127.
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praktycznie od zakresów czynów zabronionych w nich umieszczonych. Gdyby przyjąć,
że „przestępstwa przeciwko Państwu” to czyny godzące w byt państwa i jego bezpieczne
funkcjonowanie, zgodnie z zasadami konstytucyjnymi, to zakres tego określenia można
postrzegać jako węższy od drugiego („przestępstwa przeciwko podstawowym interesom
politycznym i gospodarczym”).
Interesy polityczne i gospodarcze, nawet podstawowe, jak głosił tytuł rozdz. XIX
k.k. z 1969 r., zdają się wyrażać szerszą treść niż określenie „przestępstwa przeciwko
Państwu”. Oczywiście, przy założeniu, że nie chodzi o wyszczególnienie różnych możliwych czynów, które tylko pośrednio godzą w państwo, utrudniając funkcjonowanie
jego wewnętrznych struktur organizacyjnych, w tym gospodarczych. Pośrednio utrudniają (zakłócają) funkcjonowanie poszczególnych ogniw aparatu państwowego także
przestępstwa naruszenia tajemnicy państwowej, przestępstwa przeciwko instytucjom
państwowym, przestępstwa naruszające porządek publiczny, a także przestępstwa przeciwko mieniu publicznemu. Byłoby nieuzasadnione zaliczanie ich wszystkich do przestępstw przeciwko państwu, ponieważ godzą one w funkcjonowanie państwa tylko pośrednio, zwracając się wprost przeciwko innym dobrom. Natomiast interesy państwa,
zwłaszcza gospodarcze (nawet z dodatkiem podstawowe), dają się rozumieć bardzo
szeroko. Wydaje się zresztą, że przepisy art. 134 i 135 k.k. (później wykreślone z kodeksu) powinny znaleźć się w innej grupie rodzajowej. Wydaje się też, że ochrona interesów politycznych państwa nie musi być systematycznie połączona z ochroną interesów
gospodarczych. Pojawia się w związku z tym, ale także i z powodów innych, potrzeba
sprecyzowania zakresu przedmiotowego owych przestępstw przeciwko państwu oraz
odpowiedniej nazwy takiego rozdziału. Otóż sądzę, że określenie „przestępstwa przeciwko podstawowym interesom” – politycznym lub innym – nie oddaje w sposób precyzyjny istoty rzeczy, tego, co jest tu najważniejsze z punktu widzenia dobra chronionego
(dóbr chronionych). Trudności z ustawowym określeniem tych przestępstw pod względem nazwy i zakresu przedmiotowego dały już znać o sobie w toku powojennych prac
kodyfikacyjnych przed uchwaleniem kodeksu karnego z 1969r.18. Określając rodzajowy
przedmiot ochrony w zakresie tych przestępstw, trzeba bezspornie wysunąć na czoło
byt państwa i jego zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo. Tych zaś wartości nie akcentuje w sposób wyraźny określenie „podstawowe interesy polityczne”. Występujące
w kodeksie przestępstwa zdrady ojczyzny (art. 122), szpiegostwa (art. 124), dezinformacji
wywiadowczej (art. 131 § 2), szkodnictwa politycznego (art. 132), godzenia w jedność
sojuszniczą (art. 133) określane są jako przestępstwa zwracające się przeciwko bezpieczeństwu zewnętrznemu państwa. Natomiast przestępstwa zamachu terrorystycznego
(art. 126) i sabotażu (art. 127) zalicza się do przestępstw przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu. Czyny stanowiące zamach stanu (art. 123), zdradę dyplomatyczną oraz
dezinformację wywiadowczą (art. 131 § 1) godzą w bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa. W przepisach tych jako bezpośrednie przedmioty ochrony występują niepodległość i nienaruszalność terytorialna, moc obronna, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, interesy polityczne i gospodarcze, jedność sojusznicza ważna

18 Por. J. Wojciechowska, Zdrada Ojczyzny w prawie polskim na tle porównawczym, Wrocław 1975,
s. 99 i n.; O. Chybiński, W. Gutekunst, W. Świda, op. cit, s. 33.
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dla bezpieczeństwa zewnętrznego państwa. Pewna odmienność ujmowania bezpośredniego przedmiotu ochrony zaznacza się niekiedy przy analizie zamachu terrorystycznego (art. 126) i sabotażu (art. 127). W przypadku zamachu terrorystycznego przez
bezpośredni przedmiot ochrony rozumie się bądź życie, zdrowie, wolność funkcjonariuszy publicznych i działaczy politycznych zagrożone czynami popełnionymi w celu
wrogim państwu, bądź bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, a życie, zdrowie, wolność
wymienionych osób traktuje się jako uboczny przedmiot ochrony. W odniesieniu i do
sabotażu ten przedmiot ochrony bywa określany jako ustrój państwa i jego wewnętrzne
bezpieczeństwo bądź jako mienie o poważnym znaczeniu dla państwa, chronione przed
niszczeniem, uszkodzeniem lub czynieniem niezdatnym do użytku oraz prawidłowe
funkcjonowanie zakładów lub instytucji o poważnym znaczeniu19.
W każdym razie jest pewne, że na czoło wysuwają się takie naczelne dla narodu wartości, jak byt i bezpieczeństwo państwa. Towarzyszą im interesy polityczne, a także gospodarcze, których zagrożenie osłabiać może to bezpieczeństwo. Dlatego tytuł rozdziału powinien te wartości uwypuklić. Nie wyraża tego – jak zaznaczono – dotychczasowe
określenie rozdziału. „Podstawowe interesy polityczne” to zbyt enigmatyczne sformułowanie na oznaczenie wartości, jaką jest niepodległy byt państwa i jego bezpieczeństwo.
Z tego względu tytuł rozdziału powinien brzmieć: „Przestępstwa przeciwko państwu”
albo „Przestępstwa przeciwko państwu i jego podstawowym interesom”.
Projekt kodeksu karnego z 1994 r. określał rozpatrywane tu przestępstwa jako „Przestępstwa przeciwko Państwu Polskiemu” (rozdział XXI). Zasługiwało ono na aprobatę.
Obowiązujący kodeks z 1997 r. przyjął ostatecznie nazwę tytułu dla tych przestępstw
– „Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej”. Przedmiotowy zakres czynów
tego rozdziału jest bliski treści prezentowanych tu dwu rozdziałów k.k. z 1932 r. Są to
zarówno przestępstwa wprost skierowane przeciwko państwu jego bytowi, ale też przeciwko interesom zewnętrznym państwa. Z tego względu nazwa rozdziału jest bardziej
adekwatna do treści zawartych w nich przepisów niż nazwa projektowana – przestępstwa przeciwko Państwu Polskiemu. Kodeks obejmuje czyny skierowane wprost przeciwko sile państwa ale także i te które skierowane są przeciwko właśnie jego interesom
zewnętrznym. Obejmuje więc typowe i groźne zamachy, jak zamach stanu – spisek
przeciwko Państwu Polskiemu (art. 127), zamach na konstytucyjne organy Państwa Polskiego (art. 128), zdrada interesów Państwa Polskiego – działanie na szkodę jego interesów (art. 129), szpiegostwo (art. 130), dezinformacja (wywiadowcza) polskiego organu
państwowego (art. 132), znieważenie Narodu lub Państwa Polskiego (art. 133), zamach
na życie Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 134), czynna napaść lub znieważenie Prezydenta (art. 135) a także czyny polegające na czynnej napaści na terytorium Państwa Polskiego na głowę obcego państwa lub szefa przedstawicielstwa obcego państwa, a nawet
na osóbę należącą do personelu dyplomatycznego przedstawicielstwa obcego państwa
albo też urzędnika konsularnego obcego państwa oraz czyny polegające na znieważeniu
wymienionych osób oraz czyny skierowane przeciwko symbolom Państwa Polskiego

19 Zob. A. Krukowski, Przestępstwa…, s. 23, 70, 76; O. Chybiński, W. Gutekunst, W. Świda, op. cit,
s. 44, 47; I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, op. cit., s. 398-400.
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lub obcego (znieważenie, niszczenie, uszkodzenie godła, sztandaru, chorągwi i innych
symboli – art. 136-137)20.
Jest wątpliwe, czy ta klasyfi kacja jest w pełni prawidłowa. Można zrozumieć, że zamach na głowę państwa obcego będzie, na zasadzie wzajemności, traktowany na równi
z zamachem na głowę Państwa Polskiego, ale nie sposób traktować wprost jako przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej zamachu (czynna napaść, zniewaga) na
niskiej rangi urzędnika państwa obcego lub też zamachu na symbole państwa obcego.
Celowe byłoby ulokowanie tych czynów w innym rozdziale części szczególnej kodeksu,
np. przeciwko porządkowi publicznemu, albo poszerzenie tytuł rozdziału, np. „Przestępstwa przeciwko Państwu Polskiemu i jego istotnym interesom”. Na przykład kodeks
austriacki (1974) umieszcza naruszenie obcych symboli w odrębnym rozdziale: „Zakłócenie stosunków z zagranicą”. Kodeks polski z 1932 r. umieszczał te czyny w szerokiej
grupie przestępstw – mówiąc ogólnie – przeciwko państwu, ale określonej jako „Przestępstwa przeciw interesom zewnętrznym państwa i stosunkom międzynarodowym”
(art. 112). Formułując tę uwagę, zdaję sobie oczywiście sprawę z pewnej nieuchronności
reletywizmu przy systematyce przestępstw, powinno się jednak unikać rozwiązań niezgodnych z wyczuciem językowym. Nie ma więc uzasadnienia do określanie mianem
przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej czynu, który zwraca się bezpośrednio
przeciwko innym wartościom niż byt, integralność i suwerenność Państwa Polskiego.
Jest to ujęcie tym bardziej wadliwe, że poza tym rozdziałem umieszczono ważki z punktu widzenia bezpieczeństwa Państwa Polskiego akt dywersyjny, tj. gwałtowny zamach
na jednostkę polskich sił zbrojnych, niszczenie lub uszkodzenie obiektu albo urządzenia
o znaczeniu obronnym, podjęte w celu osłabienia mocy obronnej Państwa Polskiego.
Ten wąsko ujęty zamach dywersyjny zamieszczono w rozdziale „Przestępstwa przeciwko obronności” (art. 140). Zamach ten polega nie na naruszeniu jakiejś ogólnie wyobrażalnej wartości, jaką może być „obronność”, lecz na godzeniu wprost w podstawy
fizycznego bezpieczeństwa państwa. Dlatego przestępstwo to poszerzone ewentualnie
przedmiotowo o działania skierowane na inne szczególnie ważne dla bezpieczeństwa
państwa obiekty (mam na myśli huty, kopalnie, dworce, mosty, obiekty energetyczne)
powinno znaleźć się w grupie przestępstw przeciwko państwu. W tej grupie też należałoby umieścić przestępstwo sabotażu, w szczególności w zakresie obronności kraju,
tak jak to przewidywał kodeks karny z 1932r. (art. 105). Karalność takich czynów występuje w innych kodeksach (np. w nowym k.k. francuskim – art. 411-9), czasem w innym
rozdziale niż przestępstwa przeciwko państwu (np. w k.k. austriackim – § 260 – jako
„Sabotaż środków wojskowych”, co przypomina nieco rozwiązania polskiego kodeksu
z 1932 r.).
Kodeks na czele grupy przestępstw przeciwko państwu sytuuje gwałtowny zamach
stanu (spisek przeciwko Państwu Polskiemu). Wobec rezygnacji w projekcie z odrębnej
zbrodni „zdrady Ojczyzny” przepis ten staje się naczelnym przepisem tego rozdziału.
Trzeba przyznać, że zbrodnia ta została zagrożona możliwymi najsurowszymi przewi-

20 Pełną analizę tych przestępstw w ujęciu k.k. z 1997 r. przedstawia w szczególności praca
S. Hoca, Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, Opole 2002; zob. A. Marek, Prawo karne,
Warszawa 2011, s. 414 i n.
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dzianymi w kodeksie karami. Jest to rozwiązanie prawidłowe i dla zdrady Ojczyzny,
biorąc pod uwagę rezygnację z kary śmierci, nie można byłoby już przewidzieć kary surowszej. Jednak – jak się wydaje – ze względów historycznych i moralnych sprawa ta dla
obywatela polskiego ma szczególne symboliczne znaczenie. Tego aspektu pozostawienia
w kodeksie zbrodni zdrady Ojczyzny nie należy pomijać. Poddanie odrębnej karze obywatela polskiego, który uczestniczy w działalności obcego państwa lub zagranicznej organizacji (jak to głosił art. 122 k.k. z 1969r.) w celu pozbawienia niepodległości, oderwania części obszaru lub zmiany przemocą konstytucyjnego ustroju Państwa Polskiego,
nie mogłoby, z powyższego powodu, uchodzić ani za nienowoczesne, ani za wstydliwe.
Nie unika tego pojęcia np. nowy kodeks francuski (zob. art. 411-1). Za korzystne trzeba
uznać rozwiązania zawarte w art. 128 i 129 i w zasadzie art. 130. Artykuł 128 trafnie poddaje karze zamachy na konstytucyjne organy Państwa Polskiego (do rangi ministra),
polegające na dążeniu do ich usunięcia przemocą lub na wpływaniu na ich czynności.
Zbliżony przepis zawierał kodeks karny z 1932 r. (art. 95). Na pełną aprobatę zasługuje
umieszczenie w tej grupie przestępstw czynu polegającego na znieważaniu Narodu lub
Państwa Polskiego (art. 133). Czyn ten godzi wprost w Naród, w Państwo Polskie i jego
miejsce wśród przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu było określone błędnie
(art. 270 k.k. z 1969r.). Trafne jest również ujęcie zamachu na Prezydenta RP. Można
rozważać, czy oprócz Prezydenta Rzeczypospolitej ochrona przewidziana w art. 134
i art. 135 k.k. nie powinna objąć również marszałków Sejmu i Senatu.
Na koniec jeszcze jedna uwaga dotycząca systematycznego umiejscowienia przestępstw przeciwko państwu w projektowanym kodeksie. W wersji projektu z sierpnia
1990 r. znajdowały się one dopiero na miejscu jedenastym. Krytyka tego stanowiska
spowodowała, że przesunięto je na pozycję szóstą. Ostatecznie przestępstwa przeciwko Państwu (Rzeczypospolitej Polskiej) znalazły się w kodeksie na miejscu drugim po
przestępstwach przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwach wojennych. Jak już
podkreślono na wstępnie tych rozważań, taka lokalizacja przestępstw przeciwko państwu jest najbardziej uzasadniona.
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Martin Bożek

NADZÓR WOJEWODY
NAD SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM.
PRZYCZYNY, ZAKRES I JEGO POSTACIE
Nadzór nad samorządem terytorialnym jest jedną z wielu konsekwencji przyjęcia na
gruncie polskim rozwiązań ustrojowych charakterystycznych dla tzw. państwowej teorii samorządu terytorialnego1. Istotę tej koncepcji stanowi założenie, że samorząd terytorialny istnieje i działa wprawdzie samodzielnie, ale w ramach państwa i na podstawie
ustaw stanowionych przez organy państwowe2. Podstawą wykonywania przez samorząd
terytorialny władzy publicznej jest tym samym prawo stanowione przez państwo, a nie
wola wspólnoty samorządowej (lokalnej lub regionalnej), którą można by ujmować
w kategoriach źródła władzy suwerennej (najwyższej)3. Co za tym idzie, w takim państwie funkcjonowanie samorządu terytorialnego jest wyrazem takiej, a nie innej organizacji aparatu państwowego, a nie przyznania jednostkom terytorialnym lub określonym
związkom publiczno-prawnym autonomii. Samorząd terytorialny nie jest strukturą suwerenną, lecz podmiotem wykonującym część władztwa państwowego przekazanego
mu przez państwo w drodze decyzji pozytywnej (delegacji ustawowej).
Perspektywy tej nie zmienia nawet to, że w danych warunkach ustrojowych, jak na
przykład w Polsce, samorządowi terytorialnemu gwarantuje się udział w sprawowaniu
władzy publicznej. Decyzję w tym względzie podejmuje bowiem państwo, określając
w przepisach rangi konstytucyjnej i ustawowej status prawnoustrojowy samorządu terytorialnego, w tym zasady i zakres jego działania. Związanie samorządu terytorialnego prawem tworzonym przez państwo jest zupełne, choć muszą także istnieć jasno
wyznaczone granice jego niezależności od struktur państwowych. Wymaga tego sam
fakt uczestnictwa samorządu terytorialnego we władzy publicznej, którego wyrazem
1 W nauce prawa administracyjnego formułowane są dwie główne teorie samorządu terytorialnego: teoria naturalistyczna i teoria państwowa. Ta pierwsza zakłada, że samorząd terytorialny to
odrębna od państwa suwerenna struktura sprawująca władzę publiczną, powstała w wyniku „naturalnego biegu spraw”, wydająca własne przepisy autonomiczne. Teoria państwowa neguje naturalne
prawa samorządu terytorialnego (gminy) do „samorządzenia się”; samorząd terytorialny funkcjonuje w ramach państwa i na podstawie prawa ustanowionego przez państwo. Szerzej na ten temat
pisali: A. Kroński, Teoria samorządu terytorialnego, Warszawa 1932; K. Krzeczkowski, Gmina jako
podmiot polityki komunalnej, Warszawa 1938; A. Agopszowicz, Zarys prawa samorządowego, Katowice 1994; Z. Leoński, Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce, Poznań 1994.
2 Por. J. Szreniawski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Lublin 1994, s. 129
3 Zob. J. Oniszczuk, Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa
2002, s. 33 i n.
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jest zasada, iż administracja samorządowa realizuje część przekazanych jej przez państwo zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Nawet
jednak wtedy, gdy zadania realizowane przez samorząd terytorialny są jego własnymi
zadaniami, podlega on mechanizmom oceny i korekty dokonywanej ze strony państwa.
W mechanizm ten wpisane są różnorodne środki prawne, które wszystkie razem składają się na instytucję nadzoru. Od strony rozwiązań normatywnych instytucja ta przybiera postać określonych w przepisach prawa kompetencji organów państwowych wykonujących funkcje nadzorcze.

1. Uwarunkowania prawnoustrojowe
Kluczowe znaczenie dla normatywnego ujęcia powyżej sygnalizowanych założeń
państwowej teorii samorządu terytorialnego, mają przepisy art. 3, art. 15 i art. 16 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Wszystkie one razem stanowią pewien zespół głównych
instytucji (zasad) ustrojowych, regulujących dwa doniosłe zagadnienia, a mianowicie
– zagadnienie wykonywania w państwie władzy publicznej oraz zagadnienie ustroju terytorialnego państwa. Kształt postanowień konstytucyjnych dotykających tych kwestii
wpływa na charakterystykę ustroju państwowego w kontekście organizacji systemu organów państwowych (budowy aparatu państwowego) i struktury terytorialnej państwa
oraz usytuowania w tej strukturze samorządu terytorialnego. Przybliżenie znaczenia
wszystkich tych elementów wymaga z kolei zdefiniowania relacji zachodzących między centralnymi organami państwa a władzami lokalnymi (organami terytorialnymi),
a tym samym określenia stopnia decentralizacji władzy publicznej w państwie.
Zgodnie z treścią pierwszego z cytowanych przepisów ustawy zasadniczej (art. 3),
„Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym”; a więc takim, w którym istnieje tylko jeden system organów władzy publicznej realizujących funkcje państwowe4. System
ten stanowi pewną jednolitą całość, choć w jego skład wchodzą zarówno organy działające w skali całego państwa (organy centralne), jak i organy funkcjonujące w skali pewnej tylko części jego terytorium (organy terenowe). Co więcej, sprawne funkcjonowanie
tych ostatnich wymaga podziału państwa na jednostki terytorialne. Zasada państwa
jednolitego dopuszcza zatem podział terytorium państwa na mniejsze jednostki, z tym
jednak zastrzeżeniem, iż nie mogą one mieć przymiotu odrębnej państwowości (samodzielności politycznej).
W państwie jednolitym (unitarnym) tworzenie jednostek terytorialnych wynika
przede wszystkim z potrzeby skutecznego administrowania, czyli wykonywania administracji publicznej5. W ramach jednostek terytorialnych zadania państwa (zadania
publiczne) realizują terenowe organy administracji rządowej oraz samorząd terytorialny. W tym też kontekście administracja samorządowa stanowi część składową aparatu
państwowego, której w przepisach prawa wyznacza się określony zakres działania i wyposaża w pewne jasno określone kompetencje. Wzajemne relacje między poszczególny4 Zob. P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2002, s. 37-38.
5 Por.: E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009, s. 295-296; E. Ura, Prawo
administracyjne, Warszawa 2009, s. 125-126.
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mi częściami składowymi aparatu państwowego, w tym między administracją rządową
i samorządową, zależą od sposobu organizacji tego aparatu. W tym względzie decydującą rolę odgrywa treść drugiego z przywoływanych powyżej postanowień ustawy
zasadniczej. Chodzi tutaj o przepis art. 15 ust. 1, zgodnie z którym „ustrój terytorialny
Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej”. W myśl tej regulacji konstytucyjnej, organizacja aparatu państwowego wymaga przyjęcia konstrukcji odwołującej się do założeń decentralizacji terytorialnej. Podstawowym elementem
tej konstrukcji jest przyznanie administracji działającej w poszczególnych jednostkach
terytorialnych pewnego istotnego zakresu niezależności organizacyjnej i funkcjonalnej. Zakres niezależności musi być przy tym na tyle duży, aby administracja terenowa
mogła podołać stawianym przed nią zadaniom publicznym, tzn. aby mogła zaspokajać
potrzeby społeczne na obszarze swojego działania. Co się z tym wiąże, powinna być ona
wyposażona we własne kompetencje oraz własne źródła finansowania (własne dochody). Decentralizacja terytorialna zakłada zatem taką organizację systemu administracji,
w którym podmioty (organy) tworzące ten system „mają samodzielność w stosunku do
centralnej władzy”6. I ta właśnie cecha decentralizacji terytorialnej powoduje, że najlepiej do urządzenia systemu administracji zdecentralizowanej w państwie unitarnym
nadaje się instytucja samorządu terytorialnego. Funkcjonowanie w poszczególnych
jednostkach terytorialnych administracji samorządowej jest bowiem najlepszym sposobem realizacji modelu ustrojowego, w którym organy terenowe nie są hierarchicznie
podporządkowane organom centralnym.
„Samodzielność” jako cecha decentralizacji terytorialnej jest niejako immanentnie
związana z istnieniem samorządu terytorialnego. Wynika to z tego, że nie ma samorządu terytorialnego bez pewnej jego niezależności (odrębności) od struktur państwowych.
Zasada ta wyrażona jest w art. 16 Konstytucji RP, trzecim z postanowień konstytucyjnych przywoływanych powyżej. Stanowi on w ust. 1, że: „Ogół mieszkańców jednostek
zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową”.
I dalej, w ust. 2 art. 16, mowa jest o tym, że: „Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań
publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”.
W art. 16 mówi się w istocie o samorządzie terytorialnym jako samodzielnej strukturze upoważnionej z mocy prawa do wykonywania części władztwa państwowego. Nie
chodzi tutaj bynajmniej o „samodzielność” rozumianą jako suwerenność względnie autonomiczność. Tak ujmowana „samodzielność” samorządu terytorialnego jest wykluczona w państwie jednolitym (unitarnym), jakim jest Polska w świetle art. 3 ustawy
zasadniczej. W takim państwie samodzielność samorządu terytorialnego oznacza istnienie administracji samorządowej, z jednej strony, działającej w granicach prawa stanowionego przez państwo, z drugiej zaś strony, funkcjonującej niezależnie od struktur
administracji rządowej i niepodlegającej nadzorowi zwierzchniemu (hierarchicznemu)
organów tej administracji. Celem działania administracji samorządowej jest natomiast
zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych i ponadlokalnych (wspólnot samorządowych), a więc realizowanie istotnej części zadań publicznych. Z tego punktu widzenia

6 T. Bigo, Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928, s. 122.
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samorząd terytorialny jest „podmiotem” władzy publicznej, który niezależnie od administracji rządowej wykonuje część zadań państwa i ponosi za to odpowiedzialność.
Wprost o samodzielności samorządu terytorialnego mówi się w art. 165 ustawy zasadniczej, którego treść stanowi swoiste uzupełnienie art. 16 Konstytucji RP. Na gruncie
regulacji z art. 165 przyjęto konstrukcję odwołującą się do dwóch elementów mających
gwarantować samodzielność samorządu. Pierwszym jest przyznanie samorządowi terytorialnemu osobowości prawnej, a więc uczynienie go podmiotem praw i obowiązków.
Ma to przede wszystkim znaczenie, jeśli chodzi o nabywanie mienia i rozporządzanie
majątkiem należącym do samorządu terytorialnego, w tym prowadzenie gospodarki
komunalnej. Drugim elementem składającym się na konstrukcję z art. 165 jest ochrona
sądowa, której w myśl ust. 2 tego przepisu podlega „samodzielność jednostek samorządu terytorialnego”. Korzystając z drogi sądowej samorząd może skutecznie chronić swą
odrębność określoną przepisami prawa. Odwołując się do władzy sądowniczej samorząd terytorialny może kwestionować działania władzy wykonawczej (rządu), uniemożliwiając ingerencję administracji rządowej w sferę zastrzeżoną w przepisach prawa dla
władz lokalnych.
Granicę ingerencji w działania samorządu terytorialnego stanowi prawo. Ściślej biorąc, zarówno zakres spraw stanowiących zadania samorządu terytorialnego, jak i kompetencje służące ich realizacji są zdeterminowane prawem tworzonym przez państwo.
To państwo stanowiąc prawo ustala zakres działania samorządu terytorialnego oraz
określa środki prawne umożliwiające administracji samorządowej wykonywanie zadań
publicznych. Nie zmienia tego stanu rzeczy nawet to, że organy samorządu terytorialnego są władne stanowić własne przepisy prawa (akty prawa miejscowego)7. Jest ono
bowiem prawem „rangi wykonawczej do ustaw, a „jego stanowienie nie może łączyć
się z przejmowaniem władzy ustawodawczej” przez organy samorządu terytorialnego8.
Ta kompetencja w myśl art. 10 ust. 2 Konstytucji RP jest przypisana konstytucyjnym
organom władzy ustawodawczej (Sejmowi i Senatowi), które w stosownej procedurze
legislacyjnej uchwalają ustawy wyznaczające, oprócz wielu innych spraw, także przedmiot i formy działania samorządu terytorialnego. Ustawodawca kształtuje w ten sposób
poszczególne sfery aktywności administracji samorządowej, wskazując jednocześnie
zakres jej odpowiedzialności.
W tym ostatnim aspekcie, prawo ustanowione przez konstytucyjne organy władzy
ustawodawczej spełnia jeszcze jedną doniosłą rolę. Otóż staje się kryterium oceny działalności samorządu terytorialnego w kontekście zgodności tej działalności z porządkiem prawnym (pewnym stanem idealnym wyznaczonym przez normy prawne danego
systemu). W państwie jednolitym, nawet odwołującym się do decentralizacji terytorialnej i zapewniającym uczestnictwo wspólnot samorządowych w sprawowaniu władzy
publicznej, nie ma samorządu terytorialnego poza państwem i jego prawem (systemem
prawnym). W celu zagwarantowania tej zasady, w państwie jednolitym funkcjonuje zazwyczaj określony układ instytucji i procedur służących rozstrzyganiu spraw z obszaru
7 Zgodnie z art. 94 Konstytucji RP „organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty
prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów”.
8 Zob. D. Dąbek, Prawo samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2004, s. 90.
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realizowania i przestrzegania norm prawnych, na podstawie których swoją samodzielną
działalność prowadzi administracja samorządowa. W każdym współczesnym państwie
unitarnym występuje taki „układ” instytucji i procedur, który odgrywa rolę „środków
korygujących” działalność jednostek organizacyjnych aparatu państwowego cieszących
się, jak samorząd terytorialny, pewną odrębnością (samodzielnością). To właśnie tego
rodzaju logika powoduje, że „ustawodawca ustanawia nadzór państwa nad organami
samorządu terytorialnego (…); nadzór ten odnosi się jedynie do kontroli, czy jednostki samorządowe realizują swoje zadania, wyznaczone im przez ustawodawcę, zgodnie
z ustawą i ogólnym porządkiem prawnym”9. Z tego punktu widzenia, nadzór nad samorządem terytorialnym stanowi wyraz troski o przestrzeganie porządku prawnego przez
administrację samorządową oraz zapewnienie jednolitego stosowania prawa w skali
całego państwa.
Wyrazem owej troski na gruncie rozwiązań ustrojowych jest treść art. 171 Konstytucji RP, w świetle którego „działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności” (ust. 1); organami tego nadzoru są natomiast „Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby
obrachunkowe” (ust. 2). Wedle tych rozwiązań, kryterium nadzoru nad samorządem
terytorialnym jest jedynie zgodność działań administracji samorządowej z przepisami
prawa. Oznacza to, że nadzór ten obejmuje ocenę działań samorządu terytorialnego
z punktu widzenia istnienia wyraźnie określonego w przepisach prawa (ustawy) upoważnienia do ich podejmowania. Ogólnie mówiąc, legalne działania samorządu terytorialnego to działania wynikające z upoważnienia prawnego (ustawowego). W ujęciu,
o którym mowa w art. 171 ustawy zasadniczej, nadzór nad samorządem terytorialnym
służy weryfikacji jego działalności zarazem w kontekście zgodności z przepisami prawa
określającymi zasady tej działalności, jak i w kontekście przeciwdziałania ewentualnym
nadużyciom przedstawicieli władz lokalnych (niedopuszczalnym na gruncie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa). W tym ostatnim znaczeniu nadzór spełnia również funkcję ochrony społeczności lokalnych przed administracją samorządową, jeśli
ta zamiast realizować zadania publiczne (określone w ustawach stanowiących podstawę funkcjonowania samorządu terytorialnego) podejmowałaby nielegalne działania
godzące w interesy wspólnoty samorządowej. Szczególną postacią działań samorządu
terytorialnego, które w świetle art. 171 ust. 3 mogą być kwalifikowane jako nielegalne,
jest „rażące naruszenie przez organ stanowiący samorządu terytorialnego Konstytucji
lub ustawy”. W konsekwencji takiej oceny – organ stanowiący samorządu terytorialnego – może zostać rozwiązany przez Sejm. W tym zakresie Sejm podejmuje decyzję na
wniosek Prezesa Rady Ministrów.
Warto w tym miejscu dodać, że zgodnie z art. 171 poza zakresem nadzoru pozostaje kwestia zgodności działań samorządu terytorialnego z polityką prowadzoną przez
władze centralne (rząd). Oznacza to, że organy nadzorujące samorząd terytorialny nie
mogą oceniać jego działalności przyjmując za punkt wyjścia kierunki polityki wyznaczane przez Radę Ministrów w dokumentach rządowych. Dotyczy to również sytuacji,

9 S. Wykrętowicz, Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej [w:] Samorząd w Polsce. Istota,
formy, zadania, S. Wykrętowicz, Poznań 1998, s. 20-21.
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w których zasadnicza linia polityki państwa formułowana jest w uchwałach przyjmowanych przez Radę Ministrów na podstawie art. 93 ust. 1 Konstytucji RP. Uchwały te –
mimo, że formalnie należą do źródeł prawa – mają charakter wewnętrzny i obowiązują
wyłącznie jednostki organizacyjne podlegające Radzie Ministrów. Z tego też powodu
normy zawarte w uchwałach rządowych nie mogą być adresowane do samorządu terytorialnego, a tym samym stanowić kryterium oceny działań podejmowanych przez
administrację samorządową.

2. Charakter i znaczenie instytucji nadzoru
nad samorządem terytorialnym
Z omawianych powyżej regulacji konstytucyjnych wynika, że nadzór nad samorządem terytorialnym jest instytucją ustrojową umożliwiającą państwu korygowanie,
co do zasady, samodzielnych działań administracji samorządowej. Według rozwiązań
przyjętych w ustawie zasadniczej kryterium tego nadzoru jest legalność (art. 171 ust. 1).
Co za tym idzie, instytucja nadzoru pozwala oceniać działalność samorządu terytorialnego z punktu widzenia zgodności tej działalności z prawem, a w sytuacji stwierdzenia
nieprawidłowości uruchomienie stosownych procedur korygujących. Swego rodzaju
strażnikiem legalności działań samorządu terytorialnego ustawa zasadnicza uczyniła
centralne i terenowe władze rządowe (odpowiednio premiera i wojewodów), a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe (art. 171 ust. 2). To w ich gestii leży
ocena działalności samorządu terytorialnego oraz stosowanie środków nadzorczych
w przypadkach określonych w przepisach prawa. W ustawie zasadniczej nie dokonuje
się przy tym jakiegoś wyraźnego zróżnicowania pozycji prawnej poszczególnych organów nadzoru, z tym jednym zastrzeżeniem, iż regionalne izby obrachunkowe zajmują się nadzorem w zakresie spraw finansowych10. Tym samym, terminologia użyta
w Konstytucji dla ogólnego scharakteryzowania instytucji nadzoru nad samorządem
terytorialnym odnosi się w tym samym stopniu do wojewody, jak i pozostałych organów
nadzoru wskazanych w art. 171 ust. 2 ustawy zasadniczej.
W myśl tej terminologii o charakterze nadzoru nad samorządem terytorialnym decyduje kilka kluczowych elementów. Po pierwsze, przedmiotem tego nadzoru jest działalność podmiotów (jednostek) samodzielnych, nie znajdujących się w stosunku podporządkowania wobec organów nadzoru. Zgodnie z tą cechą samorząd terytorialny jest
podmiotem zdecentralizowanej władzy publicznej, a jego organy funkcjonują poza hierarchiczną strukturą administracji rządowej (art. 16 ust. 2). Co równie przy tym istotne, samorządowi terytorialnemu przysługują samodzielne kompetencje. Jednoznacznie
wynika to z regulacji konstytucyjnych, zgodnie z którymi, z jednej strony, „samorząd
terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy
dla organów innych władz publicznych” (art. 163), a z drugiej strony, „zadania publiczne
10 Szczegółowy zakres kompetencji regionalnych izb rachunkowych określa ustawa z 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577).
W świetle przepisów tej ustawy regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
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służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę
samorządu terytorialnego jako zadania własne” (art. 166 ust. 1). Po drugie zaś, działalność samorządu terytorialnego podlega ocenie dokonywanej ze strony organów nadzoru wyłącznie w kontekście zgodności tej działalności z prawem. Jest to jedyne kryterium
nadzoru nad samorządem terytorialnej. Tym samym, organy nadzoru mogą ingerować
w działania samorządu terytorialnego tylko w przypadku poczynienia pewnych ustaleń, że działania te są sprzeczne ze wzorcem określonym w przepisach prawa. Nie mogą
natomiast tego czynić z innych powodów, oceniając działania samorządu terytorialnego
na przykład jako niecelowe lub nierzetelne. Po trzecie w końcu, samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej (art. 165 ust. 2). Oznacza to, że
samorząd terytorialny może na drodze sądowej kwestionować akty nadzoru, jeśli w jego
ocenie naruszałyby one samodzielność działań jednostek samorządu terytorialnego.
W ten sposób ujmowany nadzór – od strony założeń doktrynalnych – można definiować jako nadzór weryfikacyjny. Ten rodzaj nadzoru charakteryzuje się, w przeciwieństwie do instytucji nadzoru hierarchicznego, szeroko zakreśloną sferą samodzielnego działania jednostek (organów) nadzorowanych11. W nadzorze weryfikacyjnym
niedopuszczalna jest ingerencja w działalność podmiotu (organu) nadzorowanego
w trybie polecenia lub zarządzenia służbowego. Inaczej niż w nadzorze hierarchicznym,
gdzie polecenia służbowe, wytyczne i instrukcje należą do wachlarza środków prawnych, przy pomocy których organy nadzoru mogą w sposób wiążący oddziaływać na
funkcjonowanie podmiotu (organu) nadzorowanego. Nadzór weryfi kacyjny w stosunku do instytucji nadzoru hierarchicznego jest „ograniczony; nie określa się go w kategoriach uprawnienia wewnątrz tej samej hierarchii, ale w kategoriach zwykłego nadzoru
jednej osoby prawnej prawa publicznego nad inną, która korzysta z autonomii funkcjonalnej, wyrażającej się w uznaniu własnych interesów z tego względu wymagających
ochrony”12. W nadzorze weryfikacyjnym ochrona interesów organów (jednostek) nadzorowanych może ponadto przybrać postać skargi kierowanej do sądu przeciwko aktom
nadzoru.
Wszystkie zasygnalizowane powyżej cechy nadzoru weryfikacyjnego występują na
gruncie regulacji konstytucyjnych odnoszących się do instytucji nadzoru nad samorządem terytorialnym. Nie ma co do tego wątpliwości, jeśli analizuje się rozwiązania zawarte w ustawie zasadniczej dotyczące statusu ustrojowego samorządu terytorialnego,
na które wskazywano poprzednio.

3. Zakres nadzoru wojewody nad samorządem terytorialnym
Wykonywanie zadań państwa na danym obszarze łączy się ściśle z zagadnieniem
funkcjonowania terenowej administracji publicznej. W wymiarze organizacyjnym
tworzą ją terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego, wykonujące administrację publiczną na poszczególnych szczeblach zasadniczego
11 Zob. J. Starościak, Decentralizacja administracji, Warszawa 1960, s. 12 i n.
12 C. Wiener, Władza centralna i władza lokalna – mity i rzeczywistość. Kontrola czy ingerencja? [w:]
Administracja Republiki Francuskiej, Warszawa 1987, s. 161.
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podziału terytorialnego państwa (gminy, powiatu, województwa). Kluczową pozycję
w strukturze tej administracji zajmuje wojewoda, którego funkcja określona jest konstytucyjnie. Jak stanowi art. 152 ust. 1 ustawy zasadniczej wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, co oznacza, że działa on w imieniu rządu i na
rzecz realizacji spraw polityki państwa prowadzonej przez ten rząd. Z tego też powodu
wojewodzie przysługują określone kompetencje, umożliwiające mu – jako przedstawicielowi rządu – podejmowanie „aktów woli” wobec wszelkich podmiotów prawa, w tym
wobec władz samorządowych13. Szczegółowe określenie kompetencji wojewody względem władz samorządowych musi jednak uwzględniać ten fakt ustrojowy, że samorząd
terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej jako podmiot odznaczający
się pewnym stopniem samodzielności. Co za tym też idzie, administracja samorządowa
nie może działać pod zwierzchnictwem wojewody i nie może być zespolona z terenowym aparatem administracji rządowej. W tych zaś warunkach, wojewoda może, jak się
wydaje, ingerować w działania samorządu terytorialnego wyłącznie na zasadach charakterystycznych dla instytucji nadzoru weryfi kacyjnego lub kontroli.
Wskazanie ogólnej kompetencji wojewody w zakresie nadzoru nad samorządem terytorialnym ma miejsce w art. 171 ust. 2 Konstytucji. W przepisie tym mówi się, że wojewoda – oprócz premiera i regionalnych izb obrachunkowych – jest organem nadzoru
nad samorządem terytorialnym. Przepis ten nie stanowi jednakże generalnego upoważnienia wojewody do ingerowania i korygowania działalności władz samorządowych.
W zakresie nadzoru nie ma bowiem generalnych uprawnień, które można by wywieść
z przepisu tylko dlatego, że nazywa się w nim dany organ państwowy organem nadzoru. W demokratycznym państwie prawa nadzór nie może być realizowany tylko na
podstawie ogólnej normy kompetencyjnej; „przepisy muszą ściśle określać organ, środki
i zakres, a także regulować pozycję jednostek nadzorowanych w stosunku do nadzorujących”14. W tym też kontekście jasne jest, że z treści przepisu art. 171 ust. 2 ustawy
zasadniczej nie wynika nic innego poza tym, że wojewoda jest organem nadzorujących
samorząd terytorialnych. Inną kwestią jest natomiast to, z jakich kompetencji może
on korzystać jako organ nadzorujący funkcjonowanie władz samorządowych. W tym
względzie kluczową rolę odgrywają przepisy zawarte nie w ustawie zasadniczej, lecz
w kilku ustawach zwykłych, w szczególności w tzw. ustawach samorządowych15 oraz
ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie16.
W przepisach tych ustaw określa się zakres spraw oraz katalog uprawnień, umożliwiających wojewodzie (a także pozostałym organom nadzoru) wykonywanie funkcji
nadzoru. W ustawach samorządowych zagadnieniu nadzoru poświęca się osobne roz-

13 Zob. J. Ciapała, Administracja rządowa w terenie [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałabana, Zakamycze 2002, s. 417.
14 J. Szreniawski, Wprowadzenie do nauki administracji, Lublin 1996, s. 60.
15 Chodzi o: ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 ze zm.), ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1592 ze zm.) i ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1590 ze zm.).
16 Dz. U. z dnia 26 lutego 2009 r.
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działy, w których znajdują się przepisy regulujące wyłącznie kwestie dotyczące nadzoru
nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Co się tyczy pozycji wojewody,
to w przepisach tam zawartych niejako w nawiązaniu do postanowień konstytucyjnych
określa się ją przy pomocy takich terminów, jak: „organami nadzoru są (…) wojewoda”,
„nadzór nad działalnością (powiatu, samorządu województwa) sprawuje (…) wojewoda”. W ustawie z 23 stycznia 2009 r. statuuje się pozycję wojewody w podobny sposób,
a więc również wykorzystując terminologię użytą w art. 171 Konstytucji. Na gruncie
tej ustawy czyni się jednak istotne zastrzeżenie, w ramach którego kompetencje wojewody względem jednostek samorządu terytorialnego wypełnia się pewną nową treścią.
Z jednej bowiem strony, w art. 3 ust. 1 pkt 4 tej ustawy stanowi się, że „wojewoda jest
organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
pod względem legalności”. Z drugiej jednak strony, w ust. 2 art. 3 mówi się, iż „wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykonywanie
przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji
rządowej”.
W ten sposób dokonuje się rozszerzenia możliwości oddziaływania wojewody na
działalność samorządu terytorialnego, co powinno budzić pewne wątpliwości natury
konstytucyjnej. W myśl regulacji konstytucyjnej jedynym kryterium nadzoru samorządu terytorialnego jest kryterium legalności, a tym samym w ustawodawstwie zwykłym
nie powinno się rozszerzać tego zakresu na inne kwestie. Tak też uregulowano te kwestię w ustawach samorządowych, gdzie mowa jest o nadzorze wojewody nad samorządem terytorialnym wyłącznie z punktu widzenia legalności. Inne rozwiązania w tym
zakresie obowiązują natomiast na gruncie ustawy z 23 stycznia 2009 r. Nie ma przy tym
znaczenia, że w cytowanym przepisie tej ustawy używa się na oznaczenie kompetencji
wojewody terminu „kontrola”, a nie terminu „nadzór”. W związku z brakiem stosunku
podległości oraz zależności hierarchicznej między wojewodą i władzami samorządowymi, zamienne stosowanie obu pojęć na określenie wzajemnych relacji tych organów
ma drugorzędne znaczenie. Decydujący jest bowiem charakter środków, przy pomocy
których wojewoda może oddziaływać na działalność władz samorządowych, oraz zakres spraw pozostających w jego gestii jako organu nadzoru (kontroli) nad samorządem
terytorialnym.
W szczególności ta ostatnia kwestia odgrywa ważną rolę, jeśli chce się nakreślić
problem zakresu nadzoru wojewody nad samorządem terytorialnym. Zagadnienie zakresu spraw objętych nadzorem wojewody determinuje w istocie relacje między nim
jako przedstawicielem administracji rządowej i władzami samorządowymi. Na gruncie
przyjętych rozwiązań do zakresu spraw objętych nadzorem wojewody wolno zaliczyć
sprawy stanowiące przedmiot działalności poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (tj.: gminy, powiatu i województwa). Zgodnie z treścią przepisów ustaw samorządowych (art. 85 ustawy o samorządzie gminnym, art. 76 ust. 1 ustawy o samorządzie
powiatowym, art. 78 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa) „nadzór sprawowany jest nad działalnością” gminną, powiatu oraz samorządu województwa. W istocie
rzeczy nadzór wojewody rozciąga się zatem na działania władz samorządowych, które
w swym założeniu powinny przynosić zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych, odpowiednio, lokalnych, ponadlokalnych i regionalnych. Tego rodzaju kon-
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statacja jasno wynika z analizy treści przepisów ustaw samorządowych, określających
zakres działania jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zadania. W świetle tych
przepisów działalność gminy, powiatu i samorządu województwa obejmuje wszystkie
sprawy publiczne istotne z punktu widzenia zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot
samorządowych. Tym samym, w zakres nadzoru wojewody, jeśli w myśl ustaw samorządowych dotyczy on działalności poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego,
wchodzą działania władz samorządowych służące realizacji spraw publicznych.
Zakreślenie w ten sposób przedmiotu nadzoru oznacza, że ocenie wojewody podlegają działania władz samorządowych określone w przepisach ustaw samorządowych
jako zadania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Mając zaś na uwadze kryterium tej oceny (nadzoru), jakim w świetle art. 171 ust. 1 ustawy zasadniczej
jest legalność, należy uznać, że wojewoda w ramach nadzoru dokonuje oceny działań
władz samorządowych w kontekście ich zgodności ze wzorcem wyznaczonym w przepisach prawa (w szczególności w ustawach samorządowych). Dotyczy to jednak wyłącznie działalności władz samorządowych związanej z realizacja zadań własnych gminy,
powiatu lub samorządu województwa. W sytuacji, kiedy administracja samorządowa
wykonuje zadania zlecone, które w istocie są zadaniami administracji rządowej, wtedy
podlega ocenie wojewody nie tylko pod względem zgodności z prawem (legalności), ale
także z punktu widzenia gospodarności i rzetelności (art. 3 ust. 2 ustawy z 23 stycznia
2009 r.). Oznacza to, że w te wszystkie obszary działania władz samorządowych, w których wykonują one zadania zlecone, wojewoda może „wkraczać” dalej niż w przypadku
realizowania przez władze samorządowe zadań własnych samorządu terytorialnego.
Istotną kwestią, ściśle związaną z zakresem przedmiotowym nadzoru, jest ustalenie,
czy nadzór wojewody rozciąga się na całość działalności władz samorządowych, czy też
pewne aspekty tej działalności są z niego wyłączone? Literalne brzmienie cytowanych
powyżej przepisów ustaw samorządowych sugeruje, że nadzorem objęte są wszystkie
działania władz samorządowych. Nie ma przy tym znaczenia jakie formy przybierają te
działania, byle tylko dało się je ocenić z punktu widzenia zgodności z prawem. W tym
kontekście żadnej roli nie powinno odgrywać to, czy działania władz samorządowych
przybiorą w konkretnym przypadku postać aktów normatywnych, umów, porozumień,
czy też działań faktycznych. Na pierwszy rzut oka wniosek taki wydaje się być logiczny;
przede wszystkim z uwagi na treść art. 85 ustawy o samorządzie gminnym, art. 76 ust.
1 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 78 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.
Skoro w przepisach tych używa się zwrotu „nadzór nad działalnością (gminną, powiatu, samorządu województwa) sprawuje…” bez dodatkowego rozróżnienia, oznacza to, że
nadzorowi podlega całość działań władz samorządowych. Wymowę tej tezy osłabia nieco
analiza kolejnych przepisów ustaw samorządowych, w świetle których „organy nadzoru
mogą wkraczać w działalność (poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego) tylko w przypadkach określonych ustawami”17. Uzupełnienie przepisów kompetencyjnych
w zakresie nadzoru o tego rodzaju zastrzeżenie wskazuje, że poszczególne akty nadzoru
muszą mieć szczegółowo określoną podstawę prawną w przepisach rangi ustawowej. To

17 Zob. Art. 87 ustawy o samorządzie gminnym, art. 76 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym,
art. 78 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa.
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z kolei oznacza, że wojewoda może wkraczać aktami nadzoru w działalność samorządu
terytorialnego tylko jeśli ma ku temu wyraźną podstawę prawną.
Jeszcze jedna istotna, jak się wydaje, uwaga w kontekście poruszanych powyżej zagadnień. Otóż, użycie w ustawach samorządowych terminu „nadzór nad działalnością”
gminną, powiatu i samorządu województwa powoduje, że przez pojęcie „władze samorządowe” należy rozumieć nie tylko organy samorządu terytorialnego18, ale również
wszelkie inne ciała decyzyjne wpływające na działalność jednostek samorządu terytorialnego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w świetle cytowanych powyżej przepisów
ustaw samorządowych wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, a nie nad działalnością jego organów. Co za tym idzie, wojewoda jest uprawniony do badania działalności gminnej, powiatu i samorządu województwa niezależnie
od tego, czy są to działania organów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, czy też działania organów jednostek pomocniczych19.

4. Postacie nadzoru wojewody nad samorządem terytorialnym
Wojewodzie – jako organowi nadzorującemu samorząd terytorialny – przysługuje
pewien zespół uprawnień; przy czym nie stanowi on jednorodnej grupy środków oddziaływania wojewody na władze samorządowe. W literaturze przedmiotu dokonuje się
podziału środków nadzoru przy zastosowaniu różnych kryteriów, w wyniku czego prezentowane są mniej lub bardziej rozbudowane ich katalogi20. Zazwyczaj jednak odnoszą
się one do wszystkich środków nadzoru, bez klasyfi kowania ich w zależności od tego,
który z organów nadzoru może je stosować. Jeśli chce się zmierzyć z tym problemem
w stosunku do środków nadzoru przysługujących tylko wojewodzie, to wydaje się, że
punktem wyjścia powinna być analiza przepisów ustaw samorządowych. Na gruncie
egzegezy tych przepisów można mówić o czterech grupach uprawnień wojewody, przy
pomocy których wykonuje on swoje kompetencje jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym21. Kryterium pozwalającym na dokonanie takiej klasyfi kacji jest cel,
w jakim wojewoda korzysta z przysługujących mu uprawnień. Przy zastosowaniu tego
kryterium środki nadzoru, określone w ustawach samorządowych jako uprawnienia
wojewody, przybierają postać:
– prawa (do) informacji;
– prawa aprobaty;
– prawa abrogacji (derogacji);
18 W świetle ustaw samorządowych organami samorządu terytorialnego są: rada gminy i wójt, burmistrz (prezydent), (art. ustawy o samorządzie gminnym); rada powiatu i zarząd powiatu (art.
8 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym); sejmik województwa i zarząd województwa (art.
ustawy o samorządzie województwa).
19 Zob. Wyrok NSA z 9 kwietnia 2008 r. (II OSK 127/08).
20 Zob. M. Stahl, Samorząd terytorialny a państwo, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1992, nr 46,
s. 53; J. Korczak, Prawa podmiotowe członków wspólnot samorządowych wobec środków nadzoru
ad personam [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, red. E. Ury, Rzeszów 2001,
s. 189; B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2009, s. 270.
21 Por. E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 214.
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– prawa substytucji.
Do pierwszej grupy należy zaliczyć te uprawnienia (środki), które służą wojewodzie
do uzyskiwania wiedzy (danych) na temat działalności władz samorządowych. Są to
uprawnienia o charakterze informacyjnym umożliwiające ustalanie stanu faktycznego.
Przybierają one postać prawa wojewody do „żądania informacji i danych, dotyczących
organizacji i funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, niezbędnych do wykonywania przysługujących mu uprawnień nadzorczych”22. Za szczególną postać tego prawa należy uznać uprawnienie wojewody określone w art. 26 ust. 2
ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. W myśl tego przepisu
wojewoda „ma prawo wglądu w tok każdej sprawy prowadzonej w województwie przez
organy samorządu terytorialnego w zakresie zadań przejętych na podstawie porozumienia lub zadań zleconych”.
Swoistego rodzaju dopełnieniem powyższych kompetencji wojewody są obowiązki
informacyjne władz samorządowych, które nie mogą uchylać się od udostępniania informacji oraz dokumentów ilustrujących działalność jednostek samorządu terytorialnego. W myśl cytowanych już przepisów ustaw samorządowych nadzorowi podlega
działalność gminna, powiatu i samorządu województwa, a tym samym władze samorządowe są prawnie zdeterminowane do przedstawiania wojewodzie stosownych informacji obrazujących ich aktywność w zakresie tej działalności. Sytuacje, w których
ten obowiązek aktualizuje się, są wprawdzie określone przepisami prawa, ale w świetle
normatywnej treści uprawnienia do żądania informacji zależy to w dużym stopniu od
decyzji samego wojewody. Za wystarczającą podstawę tej decyzji należy bowiem uznać
przywoływane już przepisy ustaw samorządowych, w których mówi się o prawie organów nadzoru do „żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych”. Co więcej, określony w ten sposób zakres przedmiotowy prawa wojewody do informacji oznacza, że może on zwracać się do
władz samorządowych o wszelkie dane i materiały dotyczące ich działalności.
Warto w tym miejscu podkreślić, że korzystanie przez wojewodę z tego uprawnienia
daje mu znakomitą sposobność do oceny – z punktu widzenia zgodności z przepisami
(legalności) – zarówno całości działań administracji samorządowej, jak i poszczególnych
ich aspektów. Nie ma większego znaczenia to, czy chodzi o stanowienie przez władze samorządowe aktów prawnych, czy też podejmowanie określonych działań faktycznych.
Z uwagi na ustrojową zasadę legalizmu, wyrażoną w art. 7 ustawy zasadniczej, władze
samorządowe jako organy władzy publicznej „działają na podstawie i w granicach prawa”. Wszelkie przejawy aktywności władz samorządowych muszą tym samym wynikać
z bardziej lub mniej szczegółowo określonej podstawy prawnej. Ponadto – otrzymując
materiały dotyczące działalności władz samorządowych – wojewoda może także dokonywać porównywania efektów tej działalności pod względem ich gospodarności oraz
rzetelności. W tym ostatnim przypadku może to mieć miejsce jednak tylko w sytuacji,
kiedy wojewoda ocenia „wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań

22 Zob. art. 88 ustawy o samorządzie gminnym, art. 77a ustawy o samorządzie powiatowym, art. 80
ustawy o samorządzie województwa.
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z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej”.
I jeszcze jedna istotna uwaga odnośnie znaczenia prawa do informacji wojewody; tym razem w kontekście skutków, jakie może przynieść jego stosowanie. Należy wszak pamiętać, że informacje uzyskiwane przez wojewodę mogą także prowadzić
do oceny, iż władze samorządowe dopuszczają się łamania prawa. Jeśli będzie to obraz
działań na tyle negatywnych, że można o nich mówić w kategoriach „powtarzającego
się naruszenia Konstytucji lub ustaw”, to wojewoda będzie mógł na nie reagować w sposób określony w przepisach ustaw samorządowych (art. 96 ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym, art. 83 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 85 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa). Ściślej biorąc, wojewoda w wypadku stwierdzenia dopuszczania się przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego „powtarzającego
się naruszenia Konstytucji lub ustaw” jest obowiązany do skierowania na ręce Prezesa
Rady Ministrów wniosku, odpowiednio, o odwołanie wójta (burmistrza lub prezydenta
miasta) lub rozwiązanie zarządu powiatu, zarządu województwa. Zgodnie z procedurą określoną w przywoływanych powyżej przepisach postępowanie wojewody w takim
wypadku jest dwuetapowe. Najpierw, jeszcze przed złożeniem wniosku, wojewoda wzywa wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) do zaprzestania naruszeń. Jeżeli naruszeń
dopuszcza się zarząd powiatu lub zarząd województwa, to wojewoda swoje wezwania
kieruje, odpowiednio, do rady powiatu lub sejmiku województwa. W takim przypadku,
od organów stanowiących powiatu lub województwa wojewoda oczekuje zastosowania
niezbędnych środków w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Dopiero fiasko
tych wezwań umożliwia wojewodzie złożenie wniosku do Prezesa Rady Ministrów; przy
czym nie czyni on tego bezpośrednio, lecz za pośrednictwem ministra właściwego do
spraw administracji publicznej. Uwzględnienie wniosku przez Prezesa Rady Ministrów
oznacza, odpowiednio, odwołanie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub rozwiązanie zarządu powiatu lub zarządu województwa. Podjęcie takiej decyzji przez premiera
jest równoznaczne z tym, że do pełnienia funkcji odwołanych (rozwiązanych) władz
samorządowych wyznaczona zostaje osoba, która działa w ich „zastępstwie” do czasu
wyboru (powołania) nowych władz. W tym zakresie Prezes Rady Ministrów podejmuje
decyzję jednak nie na wniosek wojewody, ale ministra właściwego do spraw administracji publicznej23.
Korzystanie przez wojewodę z uprawnienia do żądania informacji (materiałów) od
władz samorządowych, to nie jedyna okazja umożliwiająca mu zapoznanie się z działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Inną tego rodzaju sposobnością jest
sytuacja, w której władze samorządowe przedkładają wojewodzie swoje rozstrzygnięcia w celu ich „zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania”. Od strony wojewody
o każdym z tych przypadków można mówić jak o przysługującym mu prawie uprzedniej
lub wstępnej aprobaty; od wyrażenia której zależy ważność podjętych przez organy samorządu terytorialnego rozstrzygnięć. Zespół uprawnień związanych z aprobowaniem
23 Co istotne, do czasu uprawomocnienia się rozstrzygnięcia nadzorczego wydanego na podstawie
art. 96 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, osoba wyznaczona do pełnienia funkcji odwołanego
wójta nie jest uprawniona do wydawania decyzji administracyjnych. Zob. Wyrok WSA w Gdańsku
z dnia 5 maja 2007 r., I SA/Gd 24/07.
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rozstrzygnięć władz samorządowych, to druga grupa uprawnień wojewody jako organu
nadzoru. Traktowanie prawa aprobaty – jakie przysługuje wojewodzie w stosunku do
niektórych rozstrzygnięć władz samorządowych – w kategoriach kompetencji nadzorczych stanowi konsekwencję akceptowanych w doktrynie znaczeń terminu „nadzór”.
Jak już sygnalizowano to poprzednio, nadzór jest prawnie określoną możliwością władczego oddziaływania na działalność podmiotów nadzorowanych. W tym zaś ujęciu
trudno jest mówić o uprawnieniu wojewody do aprobowania pewnych działań władz
samorządowych inaczej, niż o możliwości prawnej ingerencji w prace samorządu terytorialnego24.
Kierowanie na ręce wojewody „rozstrzygnięć” władz samorządowych jest ich obowiązkiem, wynikającym z treści art. 89 ustawy o samorządzie gminnym, art. 77b ustawy
o samorządzie powiatowym oraz art. 80a ustawy o samorządzie województwa. Ściślej
rzecz biorąc, obowiązek ten przybiera określony wymiar, jeżeli w konkretnym przypadku podstawą działania władz samorządowych jest przepis prawa przewidujący tego
rodzaju wymóg. Oznacza to, że w ustawach samorządowych ustawodawca nie wskazuje przepisów zawierających wymogi „zatwierdzania, uzgadniania lub opiniowania”
rozstrzygnięć władz samorządowych, lecz jedynie przewiduje możliwość wystąpienia
w przepisach innych ustaw lub podustawowych aktów normatywnych takiego wymogu. Jeżeli zatem chce się wskazać sytuacje, w których następuje aktualizacja obowiązku
przedkładania rozstrzygnięć władz samorządowych wojewodzie, to należy przyjrzeć się
bliżej ustawom stanowiącym podstawę działalności samorządu terytorialnego w różnych dziedzinach działania samorządu terytorialnego. Nie chodzi przy tym bynajmniej
o to, aby poddać analizie poszczególne tego rodzaju rozwiązania zawarte w przepisach
prawa, ale raczej o wyciągnięcie wniosków natury ogólnej.
Pierwsze tego rodzaju spostrzeżenia nasuwają się w związku z analizą treści przywoływanych powyżej przepisów ustaw samorządowych; gdzie dokonuje się rozróżnienia
„rozstrzygnięć” władz samorządowych na te, które podlegają „zatwierdzeniu, uzgodnieniu, zaopiniowaniu”. Kryterium rozróżnienia stanowi etap postępowania, na jakim
dochodzi do ich przedłożenia wojewodzie. Jeśli idzie o „zatwierdzenie”, to władze samorządowe zwracają się do wojewody dopiero po wydaniu stosownego rozstrzygnięcia.
Przykładem takiego rozwiązania jest sytuacja, w której władze sąsiadujących powiatów
zawierają porozumienie w sprawie utworzenia „centrum powiadamiania ratunkowego”.
W świetle art. 4 ust. 4 i 6 ustawy o świadczeniu usług ratownictwa medycznego25, już po
zawarciu porozumienia, władze powiatowe przedkładają je wojewodzie w celu zatwierdzenia porozumienia. Inaczej wygląda to, kiedy wykonaniu podlega obowiązek „uzgodnienia” i „zaopiniowania”. Obie sytuacje poprzedzają moment wydania rozstrzygnięcia

24 Por. G. Jyż, Komentarz do art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) [w:] Samorząd gminny. Komentarz, A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki,
Warszawa 2005, s. 147; C. Kociński, Nadzór wojewody [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na
rok 1995, red. W. Miemiec i B. Cybulski, Warszawa 1995, s. 90; M. Miemiec, Nadzór i kontrola
nad samorządem terytorialnym [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na rok 1995, jw., Warszawa
1995, s. 45.
25 Ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2002 r.
Nr 241, poz. 2073).

58

przez władze samorządowe (przyjęcia uchwały, wydania zarządzenia, zawarcia porozumienia). Tak na przykład, przed uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego
przez organy stanowiące, odpowiednio, samorządu województwa oraz gminy – marszałek województwa „występuje o opinię do wojewody”, z kolei wójt burmistrz albo prezydent miasta „uzgadnia” projekt miejscowego planu z wojewodą”26.
Niezależnie od tych różnic, istotą obowiązku przedkładania rozstrzygnięć wojewodzie jest udział organu nadzoru w procedurze ich podejmowania. Co za tym idzie,
niezachowanie tego elementu w procesie podejmowania decyzji skutkuje nieważnością
rozstrzygnięć władz samorządowych. Nadzór wojewody to także element korygujący
działalność samorządu, a tym samym władze samorządowe nie mogą wbrew przepisom
prawa eliminować go z procedur rozstrzygających określone sprawy. W tym też kontekście skutek nieważności rozstrzygnięć władz samorządowych, jest naturalną konsekwencją uniemożliwienia organowi nadzoru wykonywania jego funkcji. Inna sprawą
jest natomiast wskazanie tych kategorii „rozstrzygnięć”, które podlegają obowiązkowi
przedkładania wojewodzie do „zatwierdzenia, uzgodnienia, zaopiniowania”. W tej kwestii decydować powinny li tylko argumenty o charakterze normatywnym. Oznacza to,
że o kompetencji wojewody w zakresie „zatwierdzania, uzgadniania, opiniowania” można mówić tylko wtedy, gdy ten rodzaj udziału wojewody w podejmowaniu rozstrzygnięć
przez władze samorządowe wynika wprost z przepisów prawa. Tym samym, wyłącznie
w takich przypadkach władze samorządowe mają obowiązek przekładania wojewodzie
swoich rozstrzygnięć27.
Z całą pewnością do tej kategorii „rozstrzygnięć” władz samorządowych nie można
zaliczyć decyzji administracyjnych wydawanych w sprawach indywidualnych. Weryfikacja decyzji administracyjnych władz samorządowych następuję bowiem w drodze
środków zaskarżenia kierowanych i rozpatrywanych, co do zasady, przez samorządowe
kolegia odwoławcze. W ustawach samorządowych normatywny wyraz tej zasadzie daje
się w ten sposób, że w rozdziałach traktujących o nadzorze wprowadza się zastrzeżenie,
że przepisów zawartych w tych rozdziałach (czyli przepisów o nadzorze) „nie stosuje się
do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez” organy samorządu terytorialnego28. Oznacza to, że nadzór wojewody nad
działalnością władz samorządowych nie obejmuje załatwiania przez te władze spraw
indywidualnych w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego29. Uwagę tę należy jednak traktować jako regułę ogólną, od której istnieją

26 Zgodnie, odpowiednio, z art. 41 ust. 1 pkt 6 oraz art. 17 pkt 7 lit.a ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
27 Jak podkreślił w jednym ze swoich orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny, przepis art. 89 ustawy
o samorządzie gminnym „ustanawiający formę ingerencji nadzorczej musi być wykładany ściśle,
a zatem obejmuje tylko wyraźnie wyliczone formy – „zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie”. Jeśli przepisy ustaw wprowadzają inną formę, a więc np. zgodę, to art. 89 nie ma zastosowania”. Wyrok NSA (Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu) z 19 listopada 2002 r. II SA/Wr
1480/02; OwSS 2003/2/44, Wspólnota 2003/16/53.
28 Zob. art. 102 ustawy o samorządzie gminnym, art. 89 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 88
ustawy o samorządzie województwa.
29 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98,
poz. 1071 ze zm.).
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pewne ściśle określone wyjątki. Stanowią one szczególne przypadki, kiedy to w przepisach prawa przyznaje się wojewodzie kompetencję w zakresie rozpatrywania odwołań
od rozstrzygnięć wydawanych w pierwszej instancji przez organy samorządu terytorialnego. Przykładem takich rozwiązań są regulacje zawarte w ustawie o ewidencji ludności
i dowodach osobistych oraz ustawie o stanie klęski żywiołowej30. W pierwszym z tych
aktów mówi się, że „wojewoda jest organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydawanych przez organy gminy na podstawie ustawy” (art. 50 ust. 3). W myśl
natomiast art. 23 ust. 4 pkt. 4 drugiej z wymienionych ustaw, wojewoda jest „organem
wyższego stopnia w sprawach decyzji wydanych przez starostę i wójta (burmistrza,
prezydenta)”. W obu ustawach zatem to wojewodzie, a nie samorządowemu kolegium
odwoławczemu, przyznaje się kompetencje w zakresie nadzoru nad orzecznictwem administracyjnym w sprawach indywidualnych załatwianych przez organy samorządu terytorialnego.
Kompetencje wojewody, polegające na „zatwierdzaniu, uzgadnianiu lub opiniowaniu” rozstrzygnięć władz samorządowych, podlegają pewnym ograniczeniom czasowym. Zajęcie stanowiska przez wojewodę powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14
dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia lub jego projektu przez władze samorządowe31.
Jeżeli w tym terminie wojewoda nie zajmie stanowiska, to rozstrzygnięcie władz samorządowych uważa się za przyjęte w przedłożonym brzmieniu. W takim przypadku
„milczenie” wojewody powoduje domniemanie przyjęcia przez niego rozstrzygnięcia
w brzmieniu zaproponowanym przez władze samorządowe.
Trzecią grupę środków tworzą uprawnienia, które umożliwiają wojewodzie ingerowanie i korygowanie działalności prawotwórczej władz samorządowych. W swej
istocie jest to zespół środków, przy pomocy których wojewoda bada legalność aktów
prawa miejscowego stanowionych przez samorząd terytorialny. Przyznanie wojewodzie
takich kompetencji oznacza, że w jego gestii leży zapewnienie zgodności tych aktów
z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności z aktami hierarchicznie wyższego rzędu. W tym też kontekście wojewodę należy postrzegać
jako jeden z elementów rozbudowanego systemu kontroli działalności prawodawczej samorządu terytorialnego32. System ten ma charakter systemu kontroli następczej; w jego
zaś ramach dokonuje się oceny aktów normatywnych z punktu widzenia ich zgodności z prawem (zgodności proceduralnej, formalnej – rozumianej w kategoriach badania
kompetencji i trybu wydania, oraz zgodności materialnej – ujmowanej jako zgodność
merytoryczna, treściowa)33.
30 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz.
993 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 62, poz. 558 z późn. zm.).
31 Art. 89 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym; art. 77b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
art. 80a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.
32 Szerzej na temat kontroli legalności aktów prawa miejscowego stanowionych przez samorząd terytorialny D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2004, s. 322 i n.
33 Jak stanowi art. 42 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1997 r.,
Nr 102, poz. 643) Trybunał orzekając o zgodności z Konstytucją aktu normatywnego bada jego
legalność w dwóch aspektach: zarówno treść aktu (zgodność merytoryczna), jak też kompetencję
oraz dochowanie trybu wymaganego do wydania aktu (zgodność proceduralna).
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Wojewoda jest tym elementem systemu, który dokonuje kontroli legalności przepisów samorządowych w trybie nadzoru nad samorządem terytorialnym, a więc działając
zawsze z urzędu. Inaczej zatem niż w przypadku kontroli w trybie sądowym, uruchomienie której wymaga wniosku (skargi) uprawnionego podmiotu. Co się z tym wiąże,
na władzach samorządowych spoczywa obowiązek przedkładania wojewodzie aktów
prawa miejscowego stanowionych przez organy samorządu terytorialnego. Obowiązek
ten wynika z ustaw samorządowych, i choć pojawiają się pewne wątpliwości interpretacyjne34, dotyczy on aktów normatywnych pochodzących zarówno od organów stanowiących, jak i organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw). W tym miejscu należy zaznaczyć, że w myśl regulacji zawartych
w ustawach samorządowych kontroli legalności w trybie nadzoru wojewody podlegają,
oprócz aktów prawa miejscowego, także inne akty władz samorządowych mające postać
„uchwał” lub „zarządzeń”35.
Zgodnie z przepisami ustaw samorządowych wójt (burmistrz, prezydent), starosta, marszałek województwa obowiązani są do przedkładania wojewodzie uchwał rady
(sejmiku) i zarządu w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy
porządkowe wójt obowiązany jest przekazywać wojewodzie w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Przekroczenie tych terminów nie oznacza automatycznej (z mocy prawa) nieważności przyjętych aktów. Tego rodzaju uchybienia mogą jedynie stanowić przesłankę
stwierdzenia nieważności aktu (uchwały lub zarządzenia)36. Z racji ujmowania kontroli
legalności również w kategoriach „zgodności formalnej”, zasadnym wydaje się twierdzenie, że uchybienie terminowi przekazania powinno, co do zasady, stanowić podstawę wszczęcia postępowania w sprawie wydania rozstrzygnięcia nadzorczego.

34 Wątpliwości dotyczą tego, że o obowiązku przedkładania uchwał zarządu (a więc organu wykonawczego) mówi się tylko w ustawie o samorządzie województwa (art. 81), w pozostałych ustawach
samorządowych mowa jest tylko o uchwałach organów stanowiących (rady gminy, rady powiatu).
Argumentem przemawiającym za rozciągnięciem kontroli legalności na wszystkie samorządowe
akty prawa miejscowego jest to, że w przepisach tych samych ustaw samorządowych stwierdza
się, iż „uchwała lub zarządzenie organu gminy” albo „uchwała” powiatu i województwa „sprzeczne z prawem są nieważne (art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 79 ust. 1 ustawy
o samorządzie powiatowym, art. 82 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa). W treści tych
przepisów nie dokonuje się rozróżnienia na akty pochodzące od organów stanowiących oraz od
organów wykonawczych; używa się określeń szerszych znaczeniowo – „uchwała powiatu, uchwała
województwa”, albo wprost wskazuje na „uchwały” i „zarządzenia” organów gminy (czyli rady gminy i wójta, burmistrza). Istotne, jak się wydaje, dla zaliczenia danego aktu do kategorii podlegającej
kontroli jest posiadanie przez dany akt cechy „normatywności”. Inna sprawa, że ze względu na
reguły wykładni prawa lepszym rozwiązaniem, a na pewno mniej kontrowersyjnym, byłoby jasne
określenie rodzajów aktów normatywnych (ze wskazaniem organów je ustanawiających), które
podlegają kontroli legalności w trybie nadzoru nad samorządem terytorialnym. W stosunku
zaś do aktów władz samorządowych mających postać „uchwał” lub „zarządzeń” i jednocześnie
niemających cechy „normatywności” wprowadzenie katalogu zamkniętego.
35 Jest to konsekwencja rozwiązań przyjętych w art. 94 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 82
ust. 1 ustawy samorządzie powiatowym, art. 83 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, gdzie
mówi się o „uchwałach” i „zarządzeniach” oraz osobno o „aktach prawa miejscowego”.
36 Zob. J. Dytko, Nadzór wojewody a publikacja aktów prawa miejscowego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2008/1/1.
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Wojewoda jest uprawniony do stwierdzania nieważności uchwał (lub zarządzeń),
w całości lub w części, w terminie 30 dni od daty ich doręczenia. W ramach tej kompetencji wojewoda ocenia przedłożone mu przez władze samorządowe akty z punktu widzenia istnienia przesłanek wskazujących na ich wadliwość. Jeżeli w wyniku tej
oceny uzna za prawdopodobne, że przedłożony mu akt jest obarczony wadą, wszczyna
postępowanie w sprawie stwierdzenia jego nieważności. O nieważności uchwały (lub
zarządzenia) wojewoda rozstrzyga dopiero po przeprowadzeniu postępowania, o wszczęciu którego zawiadamia władze samorządowe właściwych jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie do regulacji zawartych w ustawach samorządowych wojewoda
powinien zakończyć postępowanie wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego w terminie
30 dni od daty doręczenia mu uchwały lub zarządzenia. W innym przypadku – czyli
w sytuacji przekroczenia tego terminu – wojewoda nie może zakończyć postępowania
stwierdzając nieważność badanej uchwały lub zarządzenia. Zwłoka wojewody w tym
względzie uniemożliwia mu wydanie takiego rozstrzygnięcia, nawet jeśli istniałyby
przesłanki do stwierdzenia nieważności. W takiej sytuacji wojewoda może jedynie zaskarżyć przedłożony mu akt do sądu administracyjnego37.
W podobny sposób może reagować wojewoda, jeżeli upłynął rok od dnia podjęcia
„uchwały” lub „zarządzenia”. Dotyczy to jednak sytuacji, kiedy przedłożono wojewodzie akty władz samorządowych w przepisanym terminie, a on nie rozstrzygnie o ich
nieważności w terminie 30 dni od daty przedłożenia. Jeżeli natomiast władze samorządowe uchybiły terminowi albo przedłożone „uchwały” lub „zarządzenia” są aktami
prawa miejscowego, wtedy wojewoda we własnym zakresie może orzekać o nieważności
przedłożonych aktów nawet po upływie roku od ich podjęcia (pod warunkiem oczywiście, iż uczyni to w terminie 30 dni od ich formalnego doręczenia38). Z uwagi na wymóg
publikacji aktów prawa miejscowego w wojewódzkim dzienniku urzędowym, trudno
też sobie wyobrazić, że władze samorządowe przedkładają wojewodzie tego rodzaju
akty dopiero po upływie roku od ich podjęcia.
W efekcie kontroli legalności aktów władz samorządowych („uchwał” lub „zarządzeń”) wojewoda może podjąć decyzję o eliminacji badanego aktu z obrotu prawnego.
Oznacza to, że wojewoda jako organ nadzoru jest wyposażony w prawo do abrogacji
aktów władz samorządowych. Ściślej biorąc, decyzja wojewody ma postać aktu nadzoru orzekającego o nieważności aktu władz samorządowych. Orzeczenie wojewody nie
jest przy tym decyzją administracyjną – załatwiającą sprawę indywidualną z zakresu
administracji publicznej – lecz rozstrzygnięciem kwestii zgodności lub sprzeczności
z prawem aktu samorządowego39. Z tego też powodu w toku postępowania w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia wojewoda nie bada aktu samorządowego w kontekście przesłanek określonych w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania ad-

37 Art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 81 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
art. 82c ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.
38 Niektórzy przedstawiciele doktryny twierdzą, że termin jednoroczny biegnie nie tylko od daty
formalnego doręczenia, ale także od daty powzięcia wiadomości o uchwale lub zarządzeniu władz
samorządowych przez organ nadzoru (wojewodę). Zob. G. Jyż, op. cit.
39 Zob. wyrok NSA (Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi) z dnia 28 lutego 1995 r., SA/Łd 2363/94 „Prokuratura i Prawo” 1995, nr 9, s. 45.
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ministracyjnego40. Punktem odniesienia wojewody w tym względzie są przepisy ustaw
samorządowych, zgodnie z którymi nieważny jest akt władz samorządowych „sprzeczny z prawem”41. W przypadku „nieistotnego” naruszenia prawa wojewoda nie stwierdza
nieważności aktu samorządowego, ograniczając się do wskazania, iż akt ten wydano
z naruszeniem prawa42. Kiedy natomiast w sferze ustalonych faktów wadliwość badanego aktu może być kwalifikowana jako „istotna”, wojewoda stwierdza jego nieważność43.
Warto w tym miejscu dodać, że orzeczenie wojewody o stwierdzeniu nieważności aktu
władz samorządowych ma charakter deklaratoryjny i działa ex tunc (tj. działa wstecz)44.
O takim charakterze orzeczenia wojewody decyduje to, że akt władz samorządowych
„sprzeczny z prawem” jest nieważny z mocy prawa od chwili jego podjęcia.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody staje się prawomocne z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wniesienia na nie skargi do sądu administracyjnego lub z datą
odrzucenia lub oddalenia skargi. Z momentem wydania rozstrzygnięcia nadzorczego
– stwierdzającego nieważność aktu samorządowego – z mocy prawa następuje wstrzymanie jego wykonania. O wstrzymaniu wykonania aktu może również zdecydować wojewoda, jeszcze na etapie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności
aktu samorządowego45.
Czwartą grupę uprawnień wojewody stanowią natomiast środki, przy pomocy których działa on niejako w zastępstwie władz samorządowych. Wojewoda może korzystać
z tego rodzaju uprawnień w sytuacji, kiedy władze samorządowe nie wypełniają nałożonych na nie obowiązków prawnych. Przypadki zastępowania (substytuowania) władz
samorządowych przez wojewodę określone są zarówno w przepisach ustaw samorządowych, jak i w przepisach innych ustaw.
W ustawach samorządowych prawo substytucji – jako środek nadzoru wojewody nad
samorządem terytorialnym – ma postać „zarządzenia zastępczego”. Wojewoda wydaje
takie zarządzenie, jeśli władze samorządowe nie podejmują stosownych aktów (uchwał),
do podjęcia których są zobowiązane na podstawie przepisów prawa. Jak stanowią przepisy ustaw samorządowych, na organach jednostek samorządu terytorialnego spoczy-

40 „Nieważność uchwały organu gminy nie pokrywa się z nieważnością w rozumieniu art. 156
§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego”. Zob. wyrok NSA (Ośrodek Zamiejscowy) we
Wrocławiu z dnia 7 października 1991 r., SA/Wr 841/91, ONSA 1993, nr 1, poz. 5.
41 Art. 91 ust. 1 zd. pierwsze ustawy o samorządzie gminnym, art. 79 ust. 1 zd. pierwsze ustawy
o samorządzie powiatowym, art. 82 ust. 1 zd. pierwsze ustawy o samorządzie województwa.
42 Art. 91 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, art. 79 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym,
art. 82 ust. 5 ustawy o samorządzie województwa.
43 Z. Kmieciak uważa, że do „uchybień wykazujących cechy nieistotnego naruszenia prawa można
przykładowo zaliczyć: nieodpowiednie oznaczenie uchwały (nadanie jej błędnej nazwy) lub
powołanie niewłaściwej podstawy prawnej uchwały (przy założeniu, że istnieje przepis prawa
umocowujący do jej podjęcia). Natomiast pojęcie nieistotnego naruszenia prawa można odnieść
także do różnych omyłek popełnianych w podejmowanych uchwałach. Omyłką taką byłby np.
błąd w podsumowaniu rachunkowym”. Z. Kmieciak, Ustawowe założenia systemu nadzoru nad
działalnością komunalną, „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 6, s. 16-17.
44 Zob. wyrok NSA (Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie) z dnia 12 października 1990 r., SA/Lu 663/90,
ONSA 1990, nr 4, poz. 6.
45 Art. 91 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 79 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym,
art. 82 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa.
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wają pewne ustawowe obowiązki, które wymagają od władz samorządowych podjęcia
odpowiednich czynności służących zapewnieniu przestrzegania przepisów prawa przez
osoby sprawujące funkcje lub zajmujące określone stanowiska w administracji samorządowej46. Chodzi o obowiązki wynikające z samorządowej ordynacji wyborczej, ustawy
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz ustawy antykorupcyjnej, do których to ustaw odsyłają przepisy, odpowiednio, art. 98a ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym, art. 85a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 86a
ustawy o samorządzie województwa. Na gruncie tych przepisów do obowiązków właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego należy:
– stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego lub wójta w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu – art. 190 ust. 2
i 6 ordynacji samorządowej; art. 24b ust. 6 i art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta,
– podjęcie uchwały o wstąpieniu w miejsce radnego, którego mandat wygasł, kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności – art. 194 ust. 1,
– odwołanie ze stanowiska (rozwiązanie umowy o pracę) członka zarządu powiatu
lub województwa, sekretarza gminy (powiatu, samorządu województwa), skarbnika gminy (powiatu, województwa), kierownika jednostki organizacyjnej gminy (powiatu, samorządu województwa), osobę zarządzającą lub członka organu
zarządzającego gminną (powiatową, samorządu województwa) osoba prawną –
art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne.
W przypadku nierealizowania przez władze samorządowe powyższych obowiązków, wojewoda kieruje do tych władz wezwanie w sprawie podjęcia odpowiedniego
aktu w terminie 30 dni. W razie bezskutecznego upływu terminu, wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie
zastępcze. Oznacza to, że wojewoda może działać zamiast władz samorządowych tylko
w sytuacji, w której organy samorządowe nie podjęły stosownych czynności wynikających z ich kompetencji. Jest to zasadnicza przesłanka korzystania przez wojewodę
z prawa do substytucji. Należy przy tym zaznaczyć, że wojewoda o wydaniu zarządzenia zastępczego decyduje samodzielnie. Jego kompetencji w tym zakresie nie ogranicza obowiązek powiadamiania ministra właściwego do spraw administracji publicznej
o zamiarze wydania takiego zarządzenia. W świetle przepisów ustaw samorządowych
minister nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w sprawie zamiaru wojewody,
co do wydania zarządzenia zastępczego. Wojewoda podejmuje w tym względzie decyzję
samodzielnie, kierując się wyłącznie własną oceną tego, czy w danym przypadku zachodzi „bezczynność” właściwych władz samorządowych47. Co więcej, wojewoda nie jest
związany żadnym terminem, w którym powinien wydać zarządzenie zastępcze.

46 Art. 98a ustawy o samorządzie gminnym, art. ustawy o samorządzie powiatowym, art. ustawy
o samorządzie województwa.
47 Zob. M. Chlipała, Zarządzenie zastępcze wojewody jako środek nadzoru nad działalnością
samorządu terytorialnego, „Samorząd terytorialny” 2005/7-8/82 (nr lex: 48827).
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Innym przykładem działania wojewody zamiast władz samorządowych jest rozwiązanie zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to jeden
z tych wielu przypadków, w których prawo substytucji przysługujące wojewodzie nie wynika z ustaw samorządowych, lecz z ustaw regulujących poszczególne sfery działalności
administracji publicznej. Zgodnie z art. 12 ust. 3 cytowanej ustawy, „jeżeli rada gminy nie
uchwaliła studium, nie przystąpiła do jego zmiany albo, uchwalając studium, nie określiła
w nim obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego województw, wojewoda,
po podjęciu czynności zmierzających do uzgodnienia terminu realizacji tych inwestycji
i warunków wprowadzenia tych inwestycji do studium, wzywa radę gminy do uchwalenia
studium lub jego zmiany w wyznaczonym terminie”. W sytuacji bezskutecznego upływu tego terminu wojewoda sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
albo jego zmianę dla obszaru, którego dotyczy zaniechanie gminy, w zakresie koniecznym
dla możliwości realizacji inwestycji celu publicznego oraz wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Przyjęty w tym trybie plan wywołuje skutki prawne takie jak miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Koszty sporządzenia planu ponosi w całości
gmina, której obszaru dotyczy zarządzenie zastępcze wydane przez wojewodę.

5. Zakończenie
Wojewoda jest jednym z organów nadzoru nad samorządem terytorialnym. Przypisanie mu tej kompetencji stanowi prostą konsekwencję roli, jaką odgrywa on w województwie jako przedstawiciel Rady Ministrów. W dużej mierze spełnia on funkcję
czegoś w rodzaju gwaranta „unifi kacji” działań administracji publicznej, choć rozumianej przede wszystkim jako ujednolicenie stosowania prawa w skali całego państwa.
Podział terytorialny państwa na mniejsze jednostki wymusza bowiem budowę aparatu
państwowego na zasadzie decentralizacji. To z kolei powoduje konieczność przekazania zadań i władzy „w dół”. Wprawdzie w państwie unitarnym nie jest to jeszcze pionowy podział władzy, a więc połączony z autonomią jednostek administracyjnych, ale
w jakimś stopniu sprzyja pojawianiu się w działaniach administracji, funkcjonującej
w poszczególnych jednostkach, pewnych „odmienności” (różnic). Formalnie rzecz ujmując, funkcję „unifi kacyjną” spełniać ma prawo stanowione przez państwo, na podstawie
i w granicach którego funkcjonuje administracja publiczna (w tym władze samorządowe). W praktyce nie jest to jednak wystarczająca gwarancja „unifikacji” administracji;
tak aby administracja działała w ten sam sposób niezależnie od obszaru kraju. Chodzi
wszakże nie o prawo, które jest jednakowe dla całego kraju, ale o jego stosowanie przez
„lokalnie” uwarunkowane organy administracji publicznej. Ograniczanie tego zjawiska,
to w gruncie rzeczy nic innego jak możliwość modyfikowania działania administracji
publicznej. W tym celu terenowa administracja publiczna (w tym administracja samorządowa) musi zostać objęta nadzorem. Kryterium tego nadzoru sprowadza się zaś do
legalności jej działania, skoro chodzi o zapewnienie jednakowych standardów w stosowaniu prawa przez administrację terenową. Standardy te, to przy tym nic innego jak
normy postępowania, według których mają działać organy administracji publicznej (w
tym władze samorządowe). W ten sposób wojewoda, jako organ nadzoru, staje się niejako „strażnikiem” przestrzegania przez samorząd terytorialny standardów określonych
w prawie stanowionym przez państwo.
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Tym niemniej zagadnienie nadzoru wojewody nad samorządem terytorialnym należy jeszcze widzieć z jednej perspektywy. Chodzi mianowicie o konsekwencje przyznania wojewodzie kompetencji kontroli wykonywania przez administrację samorządową
zadań administracji rządowej, zleconych jej w drodze ustaw lub porozumień. W związku z tą kompetencją niejako automatycznie zakres ingerowania wojewody w działalność
samorządu terytorialnego ulega znacznemu rozszerzeniu. Ogólnie mówiąc, wojewoda,
co do zasady, ma prawo badać i korygować działalność władz samorządowych w kontekście tego jak te władze radzą sobie z realizacją zadań własnych. Korzystając natomiast
z kompetencji określonej w art. 3 ust. 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie oraz
administracji rządowej w województwie, wojewoda ma możliwość wkraczania w drodze czynności kontrolnych także w sfery aktywności władz samorządowych związanych z wykonywaniem zadań zleconych (czyli zadań administracji rządowej). Co przy
tym istotne, wojewoda może to czynić nie tylko z punktu widzenia zgodności tej działalności z prawem, ale także oceniać ją pod względem gospodarności i rzetelności.
Oznacza to, że w tym ostatnim wypadku aktywność wojewody jest pochodną jednej z podstawowych funkcji Rady Ministrów, którą w ustawie zasadniczej określa się
mianem „kierowanie administracją rządową”48. Kierowanie związane jest z podporządkowaniem (organizacyjnym i hierarchicznym), czego nie ma w relacjach wojewody i administracji samorządowej. Tym niemniej, inaczej niż właśnie kategoriach „kierowania”
nie można rozważać przypisania wojewodzie uprawnienia do kontrolowania realizacji
przez władze samorządowe zadań zleconych. Wynika to z charakteru wojewody jako
przedstawiciela rządu w województwie; tego rządu, który w myśl założeń konstytucyjnych „kieruje administracją rządową”. Z tego też „kierowania” biorą się pewne konkretne możliwości oddziaływania Rady Ministrów na organy administracji rządowej,
a tym samym również administracji samorządowej, jeśli te wykonują zadania zlecone
(tj. zadania administracji rządowej). To proste „przełożenie” funkcji ustrojowej rządu na
kompetencję wojewody, przyznanej mu w ustawie z 23 stycznia 2009 r., wydaje się mieć
swoje uzasadnienie49. Ściślej biorąc, wojewoda ma prawo kontrolować władze samorządowe pod kontem legalności, gospodarności i rzetelności ponieważ Rada Ministrów ma
kompetencje kierownicze wobec administracji rządowej (w tym terenowej). „Kierownictwo” obejmuje przy tym koordynację władczą, nadzór i kontrolę50.
W tych jednak warunkach okoliczność przypisania wojewodzie tego rodzaju kompetencji może wywoływać pewne wątpliwości natury konstytucyjnej; dzieje się tak co
najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, zgodnie z art. 171 ustawy zasadniczej „działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności”.
W Konstytucji nie mówi się zatem o innym kryterium, jak tylko o kryterium zgodności
działalności władz samorządowych z prawem. Po drugie, przyznanie w art. 165 ustawy
zasadniczej jednostkom samorządu terytorialnego osobowości prawnej łączy się z pewną sferą samodzielności władz samorządowych. Wszelkie regulacje zawężające tę sferę,
a tak należy oceniać rozwiązanie z ustawy z 23 stycznia 2009 r., zakłócają obraz samorządu terytorialnego jako jednego z podmiotów zdecentralizowanej władzy publicznej51.

48 Zob. art. 146 ust. 3 Konstytucji RP.
49 Por. J. Ciapała, Administracja rządowa w terenie [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałabana, Zakamycze 2002, s. 409.
50 M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2001, s. 100.
51 Zob. art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 2 Konstytucji RP.
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Sławomir Chomoncik

POZYCJA UNIWERSYTETU
W PROCESIE EDUKACJI I NAUKI
W procesie edukacji uniwersytety spełniają doniosłą i historyczną rolę. Żeby dokładnie poddać analizie znaczenie tego podmiotu, należy ukazać w skrócie ewolucje uniwersytetów na przełomie ostatnich wieków. Europejskie szkolnictwo wyższe wyrosło
na podwalinach średniowiecznych uniwersytetów, z których najstarsze – Uniwersytet
w Bolonii i Paryżu – zapoczątkowały formy organizacyjne szkół wyższych, takie choćby
jak – podział uczelni na wydziały, autonomię uniwersytetów czy strukturę władz.1 Należy również zaznaczyć, że pierwsze uniwersytety średniowiecznie miały niewiele wspólnego z ich obecną strukturą i forma działania. Uniwersytet średniowieczny w dużej mierze opierał się na zależnościach i powiązaniach na linii mistrz – uczeń. Ogromny wpływ
na działalność uczelni miał również kościół katolicki, gdzie uniwersytet traktowano,
jako element świata kościelnego. Większość profesorów stanowiły osoby duchowne,
a studenci byli zazwyczaj osobami z niższymi święceniami kapłańskimi.2 Uczeni oddawali się badaniom treści dogmatów religijnych, poszukiwaniu prawdy absolutnej,
a tym samym często izolowali się od otaczającej ich rzeczywistości.3 Występował również inny model uniwersytetu, ukształtowany na wzór cechu miejskiego, czy też korporacji zawodowej. Taka formę początkowo przybrał Uniwersytet w Bolonii. Studenci byli
tutaj grupa uprzywilejowana, ale w związku z tym obejmował ich szereg zakazów np.
migracji do innych miast. Praca profesora na takim uniwersytecie była czymś w rodzaju
kontraktu zawiązywanego miedzy nim a studentem.4
Oświecenie przyniosło radykalne zmiany w działalności uniwersytetów. Nastąpiło
to głównie poprzez duże zainteresowanie władz uczelniami, oraz co z tym związane
duża ingerencję w ich działalność. Należy wspomnieć, ze szkolnictwo niższego szczebla
było już upaństwowione. Kolejne lata przynosiły dalsze reformy w działalności uniwersytetów. Wpływy Kościoła ulegały ograniczeniu, natomiast zwiększyła się lista kierunków kształcenia oraz podejście do samej nauki.
Ukazując sytuację w Polsce, należy podkreślić, że pierwszym uniwersytetem był Uniwersytet Jagielloński założony w 1364 roku. Kolejnymi zaś według roku założenia były
– Uniwersytet Wrocławski (1505 r.), Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie (1579 r.),
Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie (1661 r.), Uniwersytet Warszawski (1816 r.),
1 A. Gądek, Modele kształcenia prawniczego w Polsce po roku 1989 – ewolucja koncepcji a zawartość
elementów praktycznych, rozprawa doktorska, Lublin 2003, s. 47.
2 Por. D. Antonowicz, Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Warszawa 2005, s. 25.
3 G. L. Seidler, Problems and Experiences, „Życie Szkoły Wyższej” 1986, s. 123.
4 Por. J. Baszkiewicz, Młodość uniwersytetów, Warszawa 1997, s. 15.
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Katolicki Uniwersytet Lubelski ( 1918 r.), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
(1919 r)5, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej (1944 r.). 6
Najpoważniejsze przemiany czekały instytucję uniwersytetu w XX wieku. Za sprawą
rozwoju nauki i techniki należało dokonać zmian organizacyjnych w celu polepszenia jakości badań i kształcenia. Wtedy następuje rozkwit w procesie tworzenia coraz większej
ilości wydziałów w obrębie uczelni, jak również wyspecjalizowanych instytutów.
Obecnie, jak już wspomniałem, uniwersytet pełni wiodącą rolę w procesie edukacji oraz badań naukowych. Mimo ciągłej ewolucji w dziedzinie nauki i techniki oraz
przemian polityczno – gospodarczych, uniwersytet, jako placówka naukowa pozostaje
nadal w pewnym sensie konserwatywna. W celu potwierdzenia powyższej tezy wystarczy przytoczyć słowa Kazimierza Twardowskiego, twórcy filozoficznej Szkoły Lwowsko
– Warszawskiej, który to otrzymując w roku 1933 doktorat honoris causa Uniwersytetu
Poznańskiego wygłosił wykład nt. `O dostojeństwie uniwersytetu`, w którym zawarł
stwierdzenie – „Zadaniem Uniwersytetu jest zdobywanie prawd i prawdopodobieństw
naukowych oraz krzewienie umiejętności ich dochodzenia. Rdzeniem i jądrem pracy
uniwersyteckiej jest tedy twórczość naukowa, zarówno pod względem merytorycznym,
jak i pod względem metodycznym. […] W tym właśnie uwydatnia się charakter obiektywny badania naukowego, że nie przyjmuje ono rozkazów od żadnych czynników zewnętrznych i że nie chce służyć żadnym względom ubocznym, lecz że za panów swoich
uznaje jedynie doświadczenie i rozumowanie i że jedno tylko ma zadanie: dochodzenie
należycie uzasadnionych sądów prawdziwych albo przynajmniej jak najbardziej prawdopodobnych”.
Według definicji zawartej w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym Uniwersytetem nazywamy uczelnie, której jednostki organizacyjne posiadają
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, co najmniej w dwunastu dyscyplinach, w tym przynajmniej po dwa uprawnienia w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych, matematycznych, fizycznych lub technicznych,
przyrodniczych oraz prawnych lub ekonomicznych. Nowelizacja ustawy z 2011 roku
w dalszym ciągu podtrzymuje w dotychczasowym brzmieniu przedmiotową definicję.
Dodatkowo dalej występuje, wprowadzone ustawą z 2005 roku rozróżnienie na uniwersytet, uniwersytet techniczny oraz uniwersytet uzupełniony przymiotnikiem lub przymiotnikami, co uzależnione jest od rodzaju charakteru uczelni.
Poza ustawową definicją możemy również odnaleźć inne określenia tego terminu.
Według Janusza Goćkowskiego uniwersytet jest koiną, wspólnotą wartości i celów.
Zwornikiem ładu aksjonormatywnego tej wspólnoty jest prawda – dobro naczelne
będące ideałem motywującym dążności poznawcze uczonych.7 Z kolei Kazimierz Aj-

5 Uniwersytet Adama Mickiewicza nawiązuje w swej historii do roku 1611 gdzie na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy z 28 października 1611 r. Kolegium Jezuickie zaistniało, jako
pierwszy w Poznaniu uniwersytet. Przywilej króla Zygmunta III został potwierdzony przez królaJana Kazimierza w 1650 r. i króla Jana III Sobieskiego w 1678 r. Na podstawie tych przywilejów
nadawano w Poznaniu stopnie i tytuły magistra oraz doktoraty.
6 Wskazano wszystkie Uniwersytety jakie historycznie występowały na ziemiach Polskich oraz te
które obecnie funkcjonują.
7 Por. J. Goćkowski, Uniwersytet i tradycja w nauce, Kraków 1999, s. 51.
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dukiewicz generalnego znaczenia uniwersytetu szukał w swobodach wypowiedzi naukowych, które musiały łączyć się ze swobodą wyboru tematu i problemu poszukiwań
i dociekań oraz swobodą wyboru opcji teoretycznej i metodologicznej. Tadeusz Czeżowski w „O ideale uniwersytetu” stwierdza, że uniwersytet daje kulturę intelektualną
w wybranym kierunku studiów nie tylko w postaci wiedzy przedmiotowej, lecz przede
wszystkim przez wdrażanie w metody badania naukowego, wymagającego precyzji
w formułowaniu i uzasadnianiu twierdzeń naukowych – precyzji będącej istotnym
składnikiem tej kultury. Jeszcze inne stanowisko zajmuje Leszek Kołakowski, który
twierdzi, że uniwersytet jest, zinstytucjonalizowaną formą tej właśnie swoiście ludzkiej cechy biologicznej – ciekawości, jako samoistnego popędu, zdolności poznawania
świata dla samego poznania, a także ogromem służącym przekazywaniu i ulepszaniu
wszystkich technicznych sprawności, od których życie cywilizacji zależy, włączając
medycynę, inżynierię, prawo, gospodarkę i rolnictwo. Jest miejscem wiedzy służebnej
względem tych sprawności.8
W kształtowaniu cech i ram instytucjonalno – organizacyjnych uniwersytetu można
wyróżnić następujące aspekty: poznanie, jako cel sam w sobie, możliwość nadawania
stopni akademickich, jakość nauki i nauczania czy wolność akademicka.9
Przechodząc jednak do funkcji, jakie realizuje uniwersytet, należy powołać się na
J. Goćkowskiego, który zalicza do nich:
– tworzenie nauki;
– tworzenie wiedzy;
– wychowywanie uczonych;
– tworzenie inteligencji;
– kształcenie studentów;
– pisanie tekstów dla inteligentów.
W przedmiocie tworzenia nauki oczywistym wydaje się fakt, że uniwersytet, jako
pojedyncza jednostka nie będzie w stanie sam udźwignąć ciężaru tworzenia nauki. Niemniej jednak wobec zatrudniania wykwalifi kowanej kadry naukowej całkiem realnie
poszczególny uniwersytet może uczestniczyć w procesie współtworzenia zagadnień nauki. Staje się to coraz bardziej ułatwionym zadaniem wobec następującej globalizacji
środowiska naukowego, przez co pojedyncza uczelnia staje się ogniwem w całym organizmie uczelni na całym świecie.
Uczeni zatrudnieni na uniwersytecie, mają obecnie pełną swobodę działalności naukowej. Teorie i prace badawcze wykonywane w ramach katedry, instytutu czy w efekcie
całego uniwersytetu są swoistym tworzeniem wiedzy. Cały kompleks materiałów dydaktycznych, zaplecza badawczego oraz warunków zagwarantowanych przez uniwersytet stwarza możliwości rozwoju oraz efektywnej realizacji zamierzeń naukowych.
W kwestii wychowywania kadry naukowej uniwersytety, jako ośrodki naukowe są
bodajże do tego celu najlepiej przygotowane. Najważniejsze jest jednak by niezachwiana została relacja mistrz – uczeń. To właśnie ta relacja jest szczególnie ważna. Istotne

8 L. Kołakowski, Po co uniwersytet?, „Gazeta Wyborcza” 1994, nr 61, s. 10-11.
9 M. Seweryński, Uwagi o kryteriach akademickości na tle sytuacji uczelni polskich, „Nauka Polska”
1994, nr 3, s. 21.
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jest by uczeń wzorował się na mistrzu, niemniej jednak miał również zagwarantowane
w ramach pracy w katedrze i instytucie pole do samorealizacji. Tutaj mistrz powinien
wspierać ucznia i wprowadzać go w coraz bardziej samodzielną prace. Ważnym jest
również by uczeń kształtował nie tylko swój intelekt oraz bogacił wiedze, ale również by
w ramach pracy na uczelni nabierał coraz to większych predyspozycji do wykonywania
zawodu nauczyciela akademickiego.
W ramach swoich funkcji uniwersytet tworzy inteligencję i kształci studentów.
Wszelkie cechy, których nabiera student podczas edukacji uniwersyteckiej wydają się
być niezbędnymi w późniejszym życiu zawodowym i obywatelskim. Pełną realizację
zamierzeń w procesie kształcenia studentów uniwersytet spełnia wtedy, gdy uczy studentów odpowiedzialności za słowo przyjmowane i wypowiadane, identyfikowania
i definiowania oraz analizowania i interpretowania problemów poznawczych typu teoretycznego i technicznego, strategii i taktyki rozwiązywania owych problemów, pojmowania i traktowania nauki jako komplementarnej niż alternatywnej wobec innych
takich perspektyw oraz posługiwania się metodami, procedurami i technikami związanymi z jego programem studiów.10
Wobec wszystkich aspektów i przesłanek najważniejszą jest jednak wolność rozumiana, jako autonomia akademicka. To dzięki niej uniwersytet może w swobodny sposób kształcić oraz rozwijać się. Termin ten nie jest czymś nowym w świecie nauki. Otóż
początki tej instytucji sięgają czasów, kiedy uniwersytetom zaczęto przyznawać pewne przywileje. Oczywiście nie zawsze wolność cieszyła się aprobatą przede wszystkim
władz. W systemach państw totalitarnych, gdzie praktycznie każda dziedzina życia była
podporządkowana skrupulatnej inwigilacji, również niezależność uniwersytecka była
tylko iluzją. Należy tutaj podkreślić, że autonomia wywodzi się z wolności nauki, czyli
prowadzenia badań, wygłaszania swoich poglądów, jak również kształtowania procesu edukacji studentów. Uczony, który rzetelnie chce wykorzystywać zdobyta wiedzę do
badań naukowych nie może być osobą zniewolona oraz w żaden sposób ograniczoną.
Zasada ciągłości rozwoju wiedzy musi być dopełniona przez zasadę wolności i nieprzewidywalności tego rozwoju.11
Obecnie autonomia jest a w zasadzie powinna być postrzegana z całkowicie innego
punktu widzenia. Tworzenie autonomii, a więc wspólnoty powinno opierać się przede
wszystkim na płaszczyznach edukacyjnych i badawczych. W ramach tego pierwszego,
uniwersytet chcąc zachować swoją autonomię powinien przede wszystkim wyrzec się
systemu kształcenia stricte zawodowego, pozbawionego głębszej analizy i wykorzystywania badań. Nie może być miejsca na w tworzenia swoistej jedności autonomicznej
w przypadku, w którym twarde reguły ekonomiczne decydują o liczbie przyjętych studentów, a także otwieranym lub wygaszanym kierunkom lub specjalnościom.
W kontekście badań, autonomia uniwersytetu powinna opierać się przede wszystkim na wykorzystywaniu osiągnięć nauki, techniki oraz innowacji. Oczywiście autonomia może być pojmowana również poprzez zamknięcie się na rozwój nauki i wykorzystywanie zastanych już zdobyczy. Niemniej jednak w takiej sytuacji będziemy mieli do

10 Szerzej J. Goćkowski, op. cit, s. 63
11 F. Znaniecki, Przedmiot i zadania nauki o wiedzy, „Nasza Polska” 1925, nr 61.
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czynienia z niczym innym jak autonomiczną blokadą rozwoju.12 Wykorzystywane powinny być przede wszystkim wszelkie osiągnięcia naukowe pracowników naukowych
danego uniwersytetu. Sam fakt przygotowywania zajęć dla studentów na podstawie
własnych osiągnięć jest wartością podnoszącą prestiż uczelni. Jest to istotne zwłaszcza
w momencie, w którym to nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2011
roku wychodzi naprzeciw wszelkim przejawom i inicjatywom w zakresie pobudzenia
zdolności badawczych uczelni wyższych.
Jednakże wolność nauki to jeden aspekt autonomii akademickiej. Z drugiej strony
możemy wyróżnić bardziej formalną autonomię w postaci swobody działalności uniwersytetu, jako jednostki. W demokratycznym państwie każda uczelnia ma prawnie
zagwarantowaną swobodę co do doboru kadr, organizacji władzy na uczelni, tworzenia
i znoszenia poszczególnych jednostek uczelni, kształcenia oraz weryfi kowania wiedzy
studentów, przyznawania dyplomów i świadectw potwierdzających uzyskaną wiedzę,
zawiązywania współpracy z innymi uczelniami i podmiotami naukowymi w kraju i za
granicą. Są to oczywiście niektóre z istotniejszych swobód, jeżeli chodzi o działalność
uniwersytetu jako instytucji. Dodam tylko, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie
wyższym, minister do spraw szkolnictwa wyższego zachowuje pewne instrumenty oddziaływania na uczelnię wyższa, ale tylko w momencie poważnych nieprawidłowości,
które mają miejsce na uczelni. Ale w tym przypadku jest to uprawnienie uzasadnione.
Normatywne przesłanki autonomii uniwersyteckiej uzależnione są od trzech atrybutów
– uczelnia musi uzyskać osobowość prawną, następnie niezbędnym jest również posiadanie statutu uczelni, jako własnego wewnętrznego aktu normatywnego, a na końcu
wymagane są ustawowe gwarancje ograniczonej podległości uczelni13
Z pojęciem autonomii wiążą się również wszelkie prawa i obowiązku studentów,
gdzie pozycja ich na uczelni jest obecnie dość wysoka. Nie zawsze jednak tak było.
Oczywiście u zarania Uniwersytetu w Bolonii to studenci de facto byli „zleceniodawcami” profesorów. Możemy twierdzić, że wzrost znaczenia statusu studenta kształtuje się
od wielkiej rebelii studentów Zachodu w 1968 roku. Obecnie na demokrację studencką
oraz aktywny udział studentów w życiu dydaktyczno – naukowym składa się wzajemny
szacunek i współpraca nauczycieli akademickich i studentów.14 Odzwierciedleniem tego
są szerokie uprawnienia studenta zawarte w ustawie. Student ma m.in. bierne prawo
wyborcze władz uczelni i jej jednostek, współudział w kształtowaniu programów nauczania, stowarzyszania się w różnych organizacjach studenckich o charakterze naukowym i pozanaukowym np. sportowym, prawo do strajku, a także reprezentowania przez
samorząd.
Należy również wskazać na różne formy ukształtowania organizacyjnego uniwersytetu, gdzie nie występuje jedna jego forma. Powołując się na pogląd D. Antonowicza,
wyróżnić można 5 modeli typizujących uniwersytet. Rozróżniamy wobec tego model
uniwersytetu – tradycyjny, pluralistyczny, biurokratyczny, totalitarny i ewolucyjny.
Tradycyjny model charakteryzuje się znaczącym ograniczeniem aktywności władz
politycznych i administracyjnych, gdzie jedyna możliwość ingerencji państwa w dzia12 Szerzej J. Axer, Autonomia uniwersytetu i innowacyjność, „Nauka” 2010, nr 2, s. 8.
13 Por. D. Antonowicz, op. cit, s. 41-42.
14 S. Kozyr-Kowalski, Uniwersytet a rynek, Poznań 2005, s. 59.
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łalność uczelni jest możliwa w przypadku zatwierdzania statutu oraz przekazywania
środków finansowych na rzecz uniwersytetu. Kolejny model, a więc pluralistyczny charakteryzuje się aktywnością władz państwowych w procesie tworzenia i kreowania kierunków rozwoju uczelni w przedmiocie nauki. Następuje tutaj swoiste poziome i pionowe rozproszenie ośrodków władzy pozostających w relacjach z uniwersytetem. Z kolei
model biurokratyczny charakteryzuje się regulowaniem działalności uczelni poprzez
wydawanie sztywnych zarządzeń administracyjnych, jak również okólników mających
wpływ na pełną swobodę działalności uczelni. Model totalitarny stanowi całkowite
podporządkowanie uczelni, systemu nauczania, a nawet doboru kadr aparatowi politycznemu. Uniwersytet w takim modelu jest organem ściśle współpracującym z rządem
totalitarnym, gdzie wolność uczonych jest tylko umowną wolnością odnoszącą się do
prawa wykładania na uczelni w przypadku podporządkowania się ideologicznym wytycznym. Ostatni z wymienionych modeli to ewaluacyjny, który charakteryzuje się ekonomizacją działań w środowisku uczelni. Wprowadzane wszelkie normy jakości oraz
w pewnym sensie zasady wolnego rynku wśród uczelni to cechy charakteryzujące ten
model.15
Niemniej jednak obecnie w naszym kraju nie mamy do czynienia z żadnym z w/w
w sensie zupełnym. Oczywistym jest, że model totalitarny obecnie nie występuje wogóle. Model ewaluacyjny jest to typowy model niepublicznych szkół wyższych, które
w ogromnej ilości rywalizują na rynku o studenta, świadcząc tylko usługi edukacyjne,
a częstokroć w ogóle nie zajmując się tworzeniem nauki czy prowadzeniem badań. Chociaż podkreślić należy, że wdrażane reformy w zakresie szkolnictwa wyższego, wskazują
na dość dalece posuniętą ekonomizacją w ramach uczelni publicznych.
Pozycja uniwersytetów na przełomie ostatnich dziesięcioleci uległa bardzo poważnej
zmianie. Model humboltowski uczelni, który występuje w wielu krajach Unii Europejskiej jest obecnie absolutnie nieprzydatny w zakresie funkcjonowania szkoły wyższej,
a w szczególności uniwersytetu. Jak zauważa J. K. Thieme,16 na podstawie różnych rankingów prym wiodą uczelnie amerykańskie, australijskie oraz te funkcjonujące na dalekim wschodzie. Związane jest to z różnymi kwestiami które mają szczególne znaczenie
w osiągnięciu sukcesu danej uczelni.
Wobec tego nieistotnym dla pozycji danego uniwersytetu jest liczba studentów. Najlepsze amerykańskie uniwersytety kształtują ich liczbę poniżej 10 tyś. Z kolei czynnikiem zapewniającym osiągnięcie danego prestiżu uczelni jest z pewnością całkowicie
inny model funkcjonowania amerykańskich oraz wzorowanych na nich uczelni azjatyckich. Otóż, menedżerski system kierowania uczelnią sprawdza się w warunkach wolnorynkowych. Istotną różnicą pomiędzy amerykańskimi a europejskimi w tym polskimi
uniwersytetami jest aspekt, że Rektor jest de facto menedżerem uczelni, natomiast jego
zastępca odpowiada za sprawy naukowe, posiadając jednocześnie wysoki stopień naukowy i zazwyczaj jest powiązany od dawna z daną uczelnią.

15 Szerzej D. Antonowicz, op. cit., s. 63 i n.
16 Autor swoje przemyślenia oraz obserwacje zawarł w: Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku.
Polska, Europa, USA, Warszawa 2009.
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Kolejną różnicą jest powiązanie uniwersytetu z gospodarką, gdzie uczelnia właśnie
w sposób wykonywania zadań zleconych w postaci badań czy analiz, otrzymuje bardzo
duże gratyfikacje finansowe. Obecnie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym w zamyśle
jej twórców ma do takiego rozwiązania dążyć.
Nie sposób pominąć również w tym miejscu zagadnień odnoszących się do kadry
uniwersyteckiej. W Stanach Zjednoczonych w wyjątkowych sytuacjach ma miejsce
dożywotnie zatrudnienie pracownika naukowego. Obarczone jest ono bardzo dużymi
wymogami zarówno formalnymi jak i merytorycznymi. Czy taka sytuacja w naszym
kraju jest możliwa, śmiem wątpić. Na pewno do czasu kiedy to istnieją tak olbrzymie
rozbieżności w wielkości wynagrodzenia pomiędzy prywatnymi a publicznymi uczelniami, wprowadzenie systemu zatrudnień kontraktowych nie jest dobrym pomysłem.
Te trzy podstawowe różnice wskazują w którym miejscu następuje rozminięcie się
polskich/europejskich uniwersytetów z uczelniami amerykańskimi. Niemniej jednak
jak już wspomniałem tradycja uniwersytecka jest bardzo istotna, a jest ona na Starym
Kontynencie o wiele bogatsza niż za oceanem.
Nie wzorując się na modelu amerykańskim, europejskie w tym polskie uniwersytety
mogą stworzyć odpowiedni model, który zwiększy ich atrakcyjność nie tylko w danym
kraju ale również na płaszczyźnie międzynarodowej. Odpowiednie zabiegi w tym celu
prowadzi Unia Europejska, która propaguje i wspomaga proces boloński. Należy jednak podkreślić, że konieczne są o wiele głębsze reformy, zwłaszcza te wewnętrzne które
usprawnią cały system edukacji wyższej. Uniwersytet który ma zamiar podnieś swój
prestiż powinien posiadać pewne cechy, które z pewnością mają niebagatelne znaczenie
w dalszym rozwoju danego podmiotu. Dobry uniwersytet powinien:
– zapewniać wysoką jakość kształcenia,
– będąc uniwersytetem badawczym prowadzić badania typu frontier research,
– spełniać szeroko zakrojoną misję cywilizacyjną i wzorcotwórczą,
– dążyć do wysokiej pozycji w skali krajowej i międzynarodowej.17
Odnosząc się do pierwszej wskazanej przesłanki należy rozpatrzyć ją kilku aspektach. Po pierwsze wysoka jakość kształcenia zależy od kadry. Ale skompletowanie odpowiedniej kadry wiąże się z zapewnieniem jej satysfakcjonujących warunków wynagrodzenia. Kolejno kadra powinna mieć zagwarantowane odpowiednie warunki do
prowadzenia zajęć dydaktycznych i prowadzenia badań naukowych. W związku z tym
uniwersytet powinien dysponować odpowiednimi salami dydaktycznymi, laboratoriami oraz biblioteką. Istotnym mechanizmem zapewniającym efektywność i jakość
kształcenia jest zapewnienie proporcjonalności liczby studentów do wykładowców. Im
liczba ta jest mniejsza tym osiągnięcia na polu edukacyjnym są coraz większe. Z tym
zagadnieniem wiąże się również kwestia finansowania studiów. Oczywistym jest, że
mniejsza liczba studentów to mniejsze wpływy do budżetu uniwersytetu. Niemniej jednak efektywność i jakość kształcenia to aspekty które są bardzo ważnymi w budowaniu
pozycji uniwersytetu, wobec tego jest to jeden z argumentów potwierdzających potrzebę
wprowadzenia odpłatności na studia.

17 J. Wilkin, Ile kosztuje dobry uniwersytet, „Nauka” 2010, nr 4, s. 138.
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Kolejno analizując drugą przesłankę należy wskazać na nierozerwalny element prowadzenia działalności badawczej w ramach danego uniwersytetu. Istotnym jest jednak tutaj prowadzenie badań nie tylko dla potrzeb wewnętrznych uczelni. Znaczenie
uniwersytetu wzrasta i będzie wzrastać w sytuacji kiedy prace badawcze powiązane są
z różnymi ważnymi dziedzinami gospodarki.
Następnie trzecia przesłanka ukazuje potrzebę wdrażania uniwersytetu w misję cywilizacyjną i wzorcotwórczą. Generalnie chodzi tutaj o aspekt działalności uczelni poza
sferą edukacji i badań. Uniwersytet jako podmiot winien również uczestniczyć w promocji kultury, kształtowaniu postaw obywatelskich i sportowych. Jest to również swoista kwestia promocji danej uczelni w lokalnym, a nawet ponad lokalnym środowisku.
Czwarta przesłanka jest wytyczną trzech poprzednich. Walka o jak najwyższą pozycję w rankingach to nic innego jak walka o najlepszych naukowców i najzdolniejszych
studentów. Tylko atrakcyjny uniwersytet jest w stanie to zapewnić. Żeby to uzyskać koniecznym wydaje się spełnienie wskazanych wcześniej przesłanek.
Obecnie instytucja uniwersytetu przechodzi znaczące przeobrażenia. Wobec procesów transformacji, przeobrażeń gospodarczych, a przede wszystkim umasowienia
studiów, uniwersytet po woli przystosowuje się do nowej rzeczywistości. Zaobserwować można pozytywne procesy następujące na uczelniach tej rangi. Wolno zaczyna
dochodzić do zmiany skostnienia biurokratycznego uczelni na rzecz kierowania menedżerskiego. Z innych pozytywnych przemian dostrzec można formowanie się typu
uniwersytetu przedsiębiorczego. Chodzi tutaj szczególnie o odejście od uniwersytetu
jako skostniałego molocha edukacyjnego na rzecz uczelni, która w nowoczesny sposób
będzie mogła rywalizować o studenta (proces edukacji), a także pozyskiwać alternatywne źródła finansowania, które zostaną wydatkowane na działalność badawczą. Nie
powinno jednak nigdy dojść do sytuacji kiedy uniwersytet będzie zrównany w swoim
statusie ze wszystkimi uczelniami wyższymi. Wobec cech wyróżniających uniwersytet takich jak współtworzenie nauki, kształcenie kadry naukowej, procesy badawcze we
wszystkich dziedzinach nauki oraz, a może przede wszystkim w tradycji, uniwersytet
nie powinien stracić swojej tożsamości.
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Mateusz Chrzanowski

INSTYTUCJA LOBBINGU W POLSCE
Termin ,,lobbing’’ pochodzi od łacińskich słów lobbium i lobbia oznaczających pasaż
lub galerię. Natomiast określenie to nabrało politycznego znaczenia w parlamentaryzmie
angielskim do nazwania kuluarowych spotkań członków Izby Gmin i Izby Lodów z interesantami. Obecnie termin lobbing jest bardzo złożonym pojęciem, na który składają
się m.in. elementy public relations, marketingu, psychologii czy socjologii. Można rozumieć go, jako pewien zestaw technik wpływania na proces decyzyjny, które polegają
na przekonywaniu przedstawicieli władz państwowych do określonych prawnych, administracyjnych, czy innych problemów w celu uzyskania rozstrzygnięć pozytywnych dla
lobbującego1. Lobbing definiowany jest także, jako forma komunikacji między grupami
interesów a aparatem państwowym2. Patrząc z kolei na zagadnienie ze stricte socjologicznego punktu widzenia, lobbing można określić najogólniej, jako jedną z wielu form
relacji między jednostkami lub grupami a ośrodkami władzy3. Współcześnie działalność
ta nabiera coraz szerszego znaczenia. Nie jest tylko związana z parlamentem i ustawodawstwem, lecz odnosi się także do wywierania wpływu na decyzje poszczególnych polityków, instytucji publicznych, władz lokalnych, a nawet na wymiar sprawiedliwości4.
W Polsce lobbing postrzegany jest raczej negatywnie i zazwyczaj oznacza zjawisko
dwuznacznie moralne, utożsamiane z korupcją. Istnieje wiele przesłanek, które pozwalają stwierdzić, że to w głównej mierze politycy wspólnie z mediami tworzą jego negatywny obraz. Utrwala to wizerunek lobbingu, jako aktywności podejrzanej, sprzecznej
z prawem.5 Obawy dotyczą najczęściej przedmiotu zainteresowania lobbystów i skutków
ich działalności, która może niekorzystnie odbić się na regulacjach prawnych. Wynika
to stąd, że działalność lobbingowa prowadzona jest przede wszystkim na styku obszarów polityki i gospodarki. Oczywiście lobbing może zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu państwa, ale tylko w przypadku tzw. ,,chorego lobbingu’’, który przejawia się
nie w formach umiejętnego wpływania, lecz umiejętnego załatwiania swoich interesów
poprzez chociażby: ułatwienie karier, wykorzystywanie powiązań towarzysko-osobistych, korumpowanie, czy też szantaż.6

1 Por. K. Jasicki, M. Kolęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2006, s. 16.
2 Ibidem, s. 29 i n.
3 G. Makowski, Lobbing w samorządzie województwa: raport z badań i monitoringu, Warszawa 2010,
s. 15.
4 Por. B. Rozwadowska, Public Relations – teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002, s. 236.
5 G. Makowski, op.cit., s. 14.
6 Por. K. Jasicki, Lobbing gospodarczy w Polsce, ,,Studia Socjologiczne’’ nr 4/2000.
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Dylematy etyczne związane z lobbingiem pojawiają się, gdy działania lobbystów
wpływających na polityków podważają fundamentalne wartości demokracji, takie jak:
uczciwość, jawność i wspólne dobro7. Dzieje się tak zwłaszcza w państwach, gdzie lobbing jest zjawiskiem nowym bądź też nie istnieje społeczeństwo obywatelskie, a stopień
etyki rządzących pozostawia wiele do życzenia8.
Zdaniem M. Wiszowatego lobbing coraz częściej jest uznawany za nieodłączny element demokracji, za jedną z legalnych form partycypacji społecznej w politycznym
procesie decyzyjnym, alternatywą względem metod występujących w korporatywistycznym modelu artykulacji interesów9. W zachodnich państwach Europy, USA czy
Kanadzie lobbing jest uzupełnieniem systemu przedstawicielskiego i systemu tworzenia
prawa. Wynika to z tego, że zadaniem zawodowych lobbystów jest udostępnianie swojej fachowej wiedzy i wyjaśnianie pewnych specjalistycznych aspektów różnych spraw.
Spełniają oni pożyteczną rolę dostarczycieli brakującej, bądź dopełniającej informacji.
Dzięki przedstawianiu przez lobbystów różnych punktów widzenia, opartych na profesjonalnej wiedzy, zwiększa się szanse na podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji
legislacyjnych. W wyniku działań lobbingowych decydenci mogą uzyskać szybką oraz
rzetelną informacje na dany temat, ponieważ z oczywistych podwodów nie dysponują
wyczerpującą wiedzę we wszystkich dziedzinach, w których podejmują decyzje.10 Należy pamiętać, że lobbuje się przecież nie tylko na korzyść korporacji czy innych wąskich
grup interesów, ale także w szerokim interesie społecznym, np. w zakresie ochrony środowiska11.
Problem lobbingu w Polsce reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa12. Podjęte przez ustawodawcę działania oraz
regulację należy ocenić negatywnie. Na ułomność ustawy wpłynęły z pewnością niesprzyjające warunki jej przygotowania i wprowadzenia. Przyczynami tego były ujawniane wówczas i nagłaśniane afery związane z nieprawidłowościami w procesie stanowienia prawa, m.in. ,,sprawa Rywina’’.
W pierwszej kolejności, ustawa krytykowana jest za niewłaściwe określenie obszaru,
który reguluje, zawężonego wyłącznie do procesów prawotwórczych. W jej rozumieniu
działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa, zatem przepisy ustawy dotyczą niemal wyłącznie działań lobbingowych
podejmowanych w Sejmie i resortach oraz pewnych kwestii związanych z parlamentarnym procesem legislacyjnym (wysłuchanie publiczne)13. Zupełnie pominięto jawność

7 R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, Warszawa 2011, s. 392.
8 J. Srokosz, Grupy nacisku i zjawisko lobbingu we współczesnych państwach, „Wrocławskie Studia
Erazmiańskie” 2007, s. 135.
9 Por. M. M. Wiszowaty, Regulacja prawna lobbingu na świecie: historia, elementy, stan obecny, Warszawa 2008, s. 7.
10 Por. M. Jurkiewicz, Przejrzystość procesu stanowienia prawa, Warszawa 2008, s. 161.
11 A. Gestern, Czas profesjonalistów, ,,Rzeczpospolita’’ 18 kwietnia 2001.
12 Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1414 z zm., dalej ,,ustawa’’.
13 P. Kuczma, Skuteczność lobbingu w Polsce, ,,Przegląd Legislacyjny’’ 2008, nr 2, s. 16.
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tworzenia aktów prawnych przez Prezydenta, Sejm (posłów i komisje sejmowe), Senat,
grupę 100 tys. obywateli, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji14.
Ponadto ustawa nie obejmuje swym zakresem innych działań o charakterze lobbingowym związanych natomiast ze stosowaniem prawa. Odnosi się to do przedsięwzięć
lobbystycznych podejmowanych w trakcie wykonywania postanowień prawa już obowiązującego, m.in. decyzji o charakterze administracyjnym wydawanych przez organy
administracji państwowej i samorządowej, w których mamy do czynienia ze znaczną
uznaniowością.
Kolejną wadą ustawy jest nierówne traktowanie różnych podmiotów prowadzących
działalność lobbingową. Ustawodawca dzieli lobbystów na takich, którzy działalność
lobbingową wykonują w sposób zawodowy oraz ,,okazjonalny’’(niezawodowy). Zgodnie
z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z zawodowym lobbingiem mamy do czynienia, kiedy działalność ta spełnia następujące cechy: ma charakter zarobkowy, prowadzona jest na rzecz
osób trzecich, celem jej jest uwzględnienie interesów osób trzecich, może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo osobę fizyczną na podstawie umowy cywilnoprawnej15.
Natomiast lobbing może mieć charakter okazjonalny, gdy uprawiany jest niezarobkowo.
W roli takich lobbystów występują m.in. związki zawodowe, organizacje charytatywne,
osoby fizyczne. Ustawa skupia się przede wszystkim na określeniu obowiązków rejestracyjnych dotyczących lobbystów zawodowych i kar za ich niedopełnienie. Niewiele
mówi zaś o uprawnieniach, które przysługują tym lobbystom. Przykładem dyskryminacji zawodowych lobbystów względem innych lobbujących podmiotów jest art. 154 ust.
4d Regulaminu Sejmu16, który zabrania rejestrowanym lobbystom brania udziału w posiedzeniach podkomisji, a to właśnie na tym forum, nie na plenarnych posiedzeniach
tworzone są ustawy. Jednak z drugiej strony, art. 154 ust. 3 tego regulaminu dopuszcza
uczestnictwo przedstawicieli organizacji zawodowych i społecznych, ekspertów, a także
inne osoby. Przykładowo kontakty z parlamentarzystami czy urzędnikami rządowymi
Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, która ma status spółki, muszą być poddawane rygorom wynikającym z ustawy. Natomiast działająca Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest wolna od tych obowiązków. Oczywiście obie izby zabiegają o interesy
swoich członków, tylko pierwsza robi to formalnie dla ,,osób trzecich’’, natomiast druga
we własnym imieniu.17
W 2010 r. w rejestrze o działaniach podejmowanych wobec Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wpisane były
183 podmioty, tylko 19 spośród nich deklarowało podejmowanie działań wobec Sejmu.
Wobec tego przeważająca większość podmiotów (około 90%) nie wykazała się aktywnością. W 2010 r. lobbyści zawodowi uczestniczyli ogółem w 31 posiedzeniach komisji
sejmowych (w tym 2 wysłuchaniach publicznych). Żaden z lobbystów nie zdecydował się
złożyć do sekretariatów komisji żadnych dokumentów, np. propozycji rozwiązań praw-

14 M. Zubik, Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Uwagi na tle organizacji pozarządowych, ISP, Warszawa 2006.
15 Por. P. Kuczma, op. cit., s. 19.
16 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2011 nr 18 poz. 186).
17 K. Sobczak, Lobbing, źle uregulowany, ,,Rzeczpospolita’’ 29 marca 2006.
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nych, ekspertyz bądź opinii prawnych, z którymi mogli zapoznać się posłowie pracujący
w danej komisji. Przedstawione statystyki przedstawiają małą aktywność jawnego, zawodowego lobbingu w Polsce. Natomiast w żadnej mierze nie odpowiadają liczbie osób
spoza parlamentu faktycznie pracujących w komisjach i podkomisjach. Jak wynika
z raportu Fundacji Batorego pt. Przejrzystość w procesie stanowienia prawa obecny
system tworzenia prawa pozwala faktycznym, lecz niejawnym lobbystom wpływać na
kształt aktów prawnych. Występują w „szatach” doradców, ekspertów, przedstawicieli
organizacji gospodarczych lub po prostu gości komisji18. Osoby te, nie mają obowiązku
przedstawiania na piśmie swojego stanowiska oraz ujawniania, czyje interesy reprezentują i w czyim interesie występują19. Mają prawo zabierania głosu, przekonywania posłów do swoich racji, czy przedstawiania własnych opinii. Zdaniem W. Michałka liczbę
faktycznych lobbystów w Polsce można ocenić na kilka lub nawet kilkanaście tysięcy
osób, jeśli uwzględnimy przedstawicieli branż i firm próbujących wpłynąć na przepisy
na etapie prac nad projektami ustaw20. Wynika to z tego, że na oficjalnych lobbystach,
a także na politykach i urzędnikach ciążą pewne ustawowe obowiązki, które muszą
wypełniać. Natomiast kara za wykonywanie czynności lobbingowych bez zarejestrowania nie jest dolegliwa, gdyż osoby posiadające rozległe kontakty i reprezentujące grupy interesu dysponujące dużym kapitałem, nie będą się obawiały sankcji w wysokości
50 tysięcy złotych mając możliwość przeprowadzenia zmian ustawy pozwalających ich
zleceniodawcom lub im samym na zarobienie, bądź zaoszczędzenie milionów złotych.
Należy się zatem spodziewać, że w praktyce legislacyjnej nadal przeważać będzie działalność o nieformalnym charakterze.
Ponadto ani w ramach ustawy, ani w aktach wykonawczych brak właściwego modelu postępowania urzędników z lobbystami oraz określeniu relacji między lobbystami
a decydentami. Należałoby, bowiem wprowadzić przejrzyste procedury prawne, które
uniemożliwiałyby zakulisowe zmiany ustaw czy decyzji. Z pewnością ułatwiłoby to pracę samym lobbystom, a urzędnicy oraz decydenci działaliby według jednolitych i przejrzystych procedur. Zdaniem P. Kuczmy dopóki urzędnik nie będzie wiedział, co jest
dopuszczalne, a co niewskazane w kontaktach z lobbystą i nie będą mu groziły surowe
sankcje za ich ewentualne przekroczenia, dopóty oczekiwanie, że będzie wykonywał
swoje obowiązki w sposób prawidłowy jest iluzoryczne21.
Błędem regulacji jest również nałożenie na kierowników urzędów obsługujących
organy władzy publicznej obowiązku sporządzania sprawozdań o działaniach, jakie
wobec organów wykonują lobbyści22. Takie działanie byłoby racjonalne, jeśli podobny
wymóg nałożono także na zawodowych lobbystów, który to występuje powszechnie
w innych państwach regulujących instytucję lobbingu. Z jego naruszeniem zaś związana byłaby sankcja w postaci wykreślenia z rejestru.

18 A. Lewandowski, Jak powinien wyglądać profesjonalny lobbing. Nie załatwiać załatwiaczom, ,,Polityka’’ 13 października 2009.
19 http://www.batory.org.pl/doc/Proces_stanowienia_prawa_raport.pdf, 19 kwiecień 2011, s. 46.
20 B. Kalinowska, Lobbyści, czyli ludzie ze znajomościami, ,,Rzeczpospolita’’ 10 czerwca 2009.
21 Por. P. Kuczma, op. cit., s. 18.
22 Art. 18 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
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Na jakość lobbingu niewątpliwie mogą wpłynąć organizacje samych lobbystów, dbające o dobre imię prowadzących taką działalność. Prawo musi być wzmocnione samoregulacją środowiska wykonującego działalność lobbingową, które we własnym interesie
powodowanym zdobyciem zaufania odbiorców ich działalności i opinii publicznej musi
być zainteresowane samooczyszczeniem się z patologii i związanych z nią pejoratywnych ocen kojarzonych z hasłem ,,lobbing’’. Oczywiście pewnym rozwiązaniem będzie
wprowadzenie kodeksu etyki lobbysty, który miałyby formę wykazu zaleceń postępowania. W celu zapewnienia skuteczność zasad, które reguluje powinien być on obligatoryjny i zabezpieczony pewnymi sankcjami. Uzupełnieniem kodeksu powinny być
organizowanie obowiązkowe szkolenia z zasad etyki. Kodeks etyczny to dobry pomysł,
ale niewystarczający. Ponadto konieczne jest, aby lobbyści utworzyli profesjonalną organizację, taką jak w przypadku organizacji prawniczych. Pozwoliłby to na skuteczne
reprezentowania interesów tej grupy zawodowej wobec instytucji państwa. Organizacja
ta mogłaby także zajmować się prowadzeniem doskonalenia zawodowego członków. Regulacje wewnętrzne mogą tworzyć silny trzon działalności lobbingowej jak ma to miejsce, np. we Francji.
Prócz tego potrzebna jest systematyczna edukacja świata biznesu i polityki, dzięki
której społeczeństwo będzie mogło zrozumieć, że etyczny lobbing jest w interesie społeczeństwa obywatelskiego, które w ten sposób, obok rzadkich wyborów politycznych,
może wpływać legalnie na decyzje organów ustawodawczych i wykonawczych.
Należy zdać sobie sprawę, iż lobbing istnieje i rozwija się, a jego rola oraz siła oddziaływania są coraz większe. W przyszłości może odrywać zbyt ważną rolę, aby wolno było
dopuścić do braku precyzyjnych unormowań. Brak regulacji lub niewłaściwa regulacja prawna lobbingu może doprowadzić z dużą dozą prawdopodobieństwa do sytuacji,
w której działalność lobbingowa zostanie podporządkowana jej genetycznemu celowi,
czyli walce wszelkimi metodami o uwzględnieni interesu zleceniodawcy23. Może także nie pozwolić na powstanie licznych udogodnień i korzyści płynących z prawidłowo
funkcjonującego lobbingu. Najlepszym rozwiązaniem, szczególnie wobec tak wielu niedociągnięć w obecnie obowiązującym prawie, byłoby uchwalenie zupełnie nowej ustawy. Nowy akt prawny powinien zawierać zmiany dotyczące m.in. definicji lobbingu oraz
regulacji wszelkich decyzji dotyczących każdej aktywności działalności lobbystycznej,
niezależnie kto je prowadzi. Należy zauważyć, aby unormowanie poświęcone omawianej instytucji było skutecznym narzędziem w walce z ,,chorym lobbingiem’’ musi ono
stanowić element większej całości poświęconej wspomnianemu problemowi i musi być
z nią harmonijne. Regulacja lobbingu nie powinna ograniczać się do jednej ustawy, lecz
zamierzać także właściwe zmiany w już obowiązującym prawie.

23 M. M. Wiszowaty, op.cit, s. 258.
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Karol Dąbrowski

IZBY DYSTRYKTOWE
W GENERALNYM GUBERNATORSTWIE
– POWSTANIE I CHARAKTER USTROJOWY
Izby dystryktowe są słabo poznanymi instytucjami okupacyjnej administracji Generalnego Gubernatorstwa (GG). Powstały w roku 1941 i formalnie istniały do 1945 roku.
Faktyczną działalność zakończyły jednak w lipcu 1944 roku. Niniejszy tekst ma przybliżyć okoliczności ich powstania oraz charakter ustrojowy. Odnosi się jedynie obszaru
Generalnego Gubernatorstwa, z pominięciem Kraju Warty i innych terenów włączonych bezpośrednio do III Rzeszy1.
Przed II wojną światową funkcjonowały w Polsce izby przemysłowo – handlowe,
które wraz z izbami rolniczymi i rzemieślniczymi tworzyły strukturę polskiego samorządu gospodarczego. We wrześniu 1939 roku izby te zostały przejęte przez okupantów.
Zniesiono ich samorządowy charakter, rozwiązując zarządy oraz sekcje radców. Ostały się jedynie biura izb, co rzutowało na charakter tych instytucji (o czy będzie dalej
mowa). Zachowano przedwojenną strukturę tychże biur, ale narzucono im niemieckie,
komisaryczne kierownictwo. Wobec szczupłości kadr, jakimi dysponowali niemieccy
gubernatorzy, Niemcy obsadzali stanowiska kierowników komisarycznych, zastępców
oraz personel sekretariatu. Przedwojenni polscy dyrektorzy byli przymusowo zatrzymywani na stanowiskach, jako kierownicy działów lub szefowie polskiego personelu2.
Zmienił się zakres działalności izb, ponieważ odpadły funkcje reprezentowania
interesów przedsiębiorców. Rozbudowano natomiast zadania administracyjne, szczególnie reglamentacyjne. Doszły też funkcje związane z realizowaniem gospodarczych
interesów okupanta, np. aryzacją handlu i wspomaganiem niemieckich przemysłowców.
Nadzorowano też polskie organizacje kupieckie. Stopniowo Niemcy doprowadzili do

1 Organizację izb omówiono w artykule: Izba Centralna Gospodarki Ogólnej, izby dystryktowe i grupy główne w Generalnym Gubernatorstwie, jako instytucje niemieckiej administracji gospodarczej
w latach 1941 – 1944, „Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu” 2006, nr 3, s. 23. O administracji cywilnej w GG por.
Ł. Kozera, M. Wojtasik, Zarys administracyjny niemieckiej okupacji Generalnej Guberni (komentarz
i teksty źródłowe), Chełm 2008, s. 7.
2 Por. R. Battaglia, Dzieje Gospodarcze Okręgu Krakowskiego Izby P-H w stuleciu 1850 – 1950. Wydawnictwo pamiątkowe na jubileusz stulecia istnienia Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie,
Kraków 1850, s. 160; Protokół konferencji radców Izby P-H w Lublinie, w dniu 5 września 1944 r., [w:]
Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), zespół „Izba Przemysłowo – Handlowa w Lublinie” sygn.
8; Archiwum Akt Nowych (AAN), zespół „Delegatura Rządu na Kraj 1940 – 1945, Departament
Sprawiedliwości”, sygn. 202/IV/2, mikrofi lm 2282/1, k. 22.
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sytuacji, w której kompetencje izb zostały znacznie rozszerzone, ale w drodze praktyki
organów okupacyjnych i działań samych przedsiębiorców. Jak napisał Roger Battaglia,
„niemal nie było spraw indywidualnych, w których opinia Izby nie byłaby była obowiązkowa”3.
Po okresie okrzepnięcia izb przemysłowo – handlowych w systemie okupacyjnej administracji władze GG zaczęły przygotowywać projekty zmiany ich ustroju. Zamierzano dostosować ich kształt do potrzeb hitlerowskich władz w GG. Nadać zarazem ramy
organizacyjno – prawne, oparte bezpośrednio na niemieckim ustawodawstwie. Przez
okres jesieni i zimy 1939 roku funkcjonowały na sposób tymczasowy, formalnie bez
podstaw prawnych, posiłkując się przepisami polskimi i zwyczajami ustalonymi przez
– jak to ujął Bogdan Musiał – improwizowaną praktykę administracyjną pierwszych
tygodniach okupacji4.
Z początkiem 1940 roku przygotowywano więc projekty wprowadzenia w Generalnym Gubernatorstwie nowych – okupacyjnych instytucji, które zastąpiłyby pozostawione przejściowo izby przemysłowo – handlowe. Opracowywano je w wydziałach
ustawodawczym, gospodarki oraz finansowym rządu GG5. Ostatnim z wymienionych
resortów kierował do końca 1941 roku dr Alfred Spindler. Znaczącą rolę odgrywał dr
Richard Zetzsche – szef Wydziału Gospodarki a przed wojną działacz Międzynarodowej Izby Handlowej. Wytyczne w tym zakresie wydawał generalny – gubernator Hans
Frank, który osobiście nadzorował proces legislacyjny. Własne koncepcje usiłował także
przeforsować baron von Gregory – szef Niemieckiej Izby Handlowej na Polskę (Deutsche Handelskammer für Polen) oraz komisaryczny kierownik Izby Przemysłowo – Handlowej w Warszawie6.
Zgodnie z projektem ze stycznia 1940 r. izby zwane jeszcze „izbami przemysłowo
– handlowymi” miały zostać powołane w Krakowie, Radomiu, Lublinie i Warszawie.
Właściwość terytorialna miała pokrywać się z granicami dystryktów. Istniejące polskie
izby miały zostać zlikwidowane z mocy prawa a ich majątek przejęty przez nowe instytucje7. Nowe izby miały być korporacjami prawa publicznego (Körperschaften des öffentlichen Rechts). Należeć do izb miały wszystkie osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie GG, w tym spółdzielnie. Posługiwano się pojęciem „kupca”
(Kaufmann), znanym również na gruncie polskiego Kodeksu Handlowego8. Podobnie
„zakład” (Gewerbe) był rozumiany analogicznie jak w polskim prawie przemysłowym
z 1927 roku9.

3 R. Battaglia, op. cit., s. 162; por. też Archiwum Państwowe w Krakowie (APK), zespół „Grupa Główna Gospodarka Przemysłowa i Ruch w Izbie Okręgowej dla Gospodarki Ogólnej w Krakowie”
(“Grupa Główna”), sygn. 2 i 4.
4 Por. B. Musiał, Deutsche Zivilverwaltung und Judenverfolgung im Generalgouverment. Eine Fallstudie zum Distrikt Lublin 1939 – 1944, Wiesbaden 1999, s. 15.
5 Por. AAN, zespół „Rząd Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie” („rząd GG”), sygn. 1265, k. 18.
6 Por. B. Sikorski, Handel Warszawy okupacyjnej, „Studia Warszawskie” 1971, t. 7, seria: „Warszawa
lat wojny i okupacji 1939-1944”, zesz. 1, s. 20; „Wiadomości Gospodarcze” 1939, nr 5, s. 1.
7 Por. AAN, zespół „Rząd GG”, sygn. 1265, k. 18.
8 Por. art 2 Kodeksu Handlowego z dnia 27 czerwca 1934 r. (Dz. U. z 1934 r., Nr 57 poz. 502).
9 Por. art. 13 Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym (Dz. U.
z 1927 r., Nr 53 poz. 468).
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Spod kompetencji izb miano wyłączyć przedsiębiorstwa państwowe III Rzeszy, należące do rządu GG oraz zakłady zajmujące się rolnictwem i leśnictwem, w tym spółdzielnie rolnicze. Wydzielenie podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w zakresie
rolnictwa i leśnictwa było znane w europejskim prawie gospodarczym. Stosowano je
i w Polsce przedwojennej, jak i korzysta się z niego obecnie w art. 3 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej10.
Planowano wprowadzić rozbudowaną strukturę kierowniczą izb: prezesa, zastępcę,
zarząd, radę przyboczną oraz komisje. Uwzględniać miała ona udział przedsiębiorców
we władzach izb, stanowiąc połączenie czynnika kierowniczego (prezes i zarząd) oraz
przedstawicielskiego (rada przyboczna i komisje). Osobno miały działać biura izb, kierowane przez dyrektorów. Izby miały podlegać nadzorowi kierownika resortu gospodarki. Miał on skupiać w swoim ręku sprawy izb, w tym zatwierdzać członków rady
przybocznej, mianować prezesów izby i zastępców, ale na wniosek gubernatorów dystryktów. Model ustrojowy izb przewidywał więc bezpośredni nadzór nad izbami położonymi w dystryktach – na terenie podległym gubernatorom dystryków – przez rząd
GG w Krakowie. Udział gubernatorów dystryktów formalnie ograniczać się miał do
przedstawiania kandydatów na prezesów izb oraz ich zastępców11.
Planowano również organizowanie Zjazdu Izb Przemysłowo – Handlowych (Industrie – und Handelskammertag) w Krakowie – stolicy GG. Przewodniczącym Zjazdu
miał być każdoczesny prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie; zaś członkami – prezesi izb.
Natomiast w § 29 projektu zapisano, iż postanowienia projektu nie naruszały uprawnień Niemieckiej Izby Handlowej na Polskę. Mógł być to wyraz pozycji barona von Gregory`ego, cieszącego się poparciem czynników rządowych w Rzeszy wobec rządu Hansa
Franka albo też współpracy między baronem a Richardem Zetzsche12.
W lutym Wydział Finansów rządu GG formułując uwagi do powyższego projektu
argumentował, iż należy podkreślić nadzór nad wykonywaniem przez izby zadań zleconych przez rząd GG. Ponadto postulował wyłączenie spod właściwości izb instytucji
bankowych i kredytowych (w tym Banku Emisyjnego)13. Była to tendencja odwrotna od
prezentowanej w Polsce przedwojennej, gdy banki (w tym spółdzielcze) były reprezentowane przez izby. Ich przedstawiciele – radcowie – zasiadali w sekcjach bankowej i ubezpieczeniowej14. Domagano się także przyznania szefowi Wydziału Finansowego prawa
do nadzoru nad izbami od strony finansowej. Dążono więc do zdublowania nadzoru
nad projektowanymi instytucjami15.

10 Dz. U. z 2010 r., Nr 220 poz. 1447 ze zm.
11 Por. AAN, zespół „Rząd GG”, sygn. 1265, k. 18.
12 Por. Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1, Warszawa 1970, s. 562 i n.;
Cz. Łuczak, Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce, Poznań 1979, s. 64 i 245.
13 Z nowszej literatury na temat bankowości GG por. A. Gójski, Etapy i cele niemieckiej polityki bankowej, „Bank i Kredyt” 2004, nr 8, s. 67.
14 Por. art. 24 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo – handlowych (Dz. U. z 1927 r., Nr 67 poz. 889).
15 Por. AAN, zespół „Rząd GG”, sygn. 1265, k. 24.

82

W kolejnym z przedłożonych projektów Wydział Gospodarki uwzględnił część postulatów resortu finansów. Wzmocnił jednakże przedstawicielski charakter władz izb
oraz samodzielność finansową. Przyznał natomiast kierownikowi Wydziału Finansów
uprawnienia w zakresie układania izbowych budżetów. W miejsce „Zjazdu Izb” (faktycznie spotkania prezesów izb pod przewodnictwem szefa izby krakowskiej), wprowadzono Związek Izb Przemysłowo – Handlowych, jako stałą instytucję reprezentującą
interesy izb16.
Szefostwo Wydziału Finansów usilnie torpedowało ten pomysł, zmierzając w kierunku centralistycznym. Tworzenie organizacji zrzeszającej izby uznano za zbędne,
a sprawy wspólne chciano powierzyć kierownikowi Wydziału Gospodarki. Wzmocniono by w ten sposób centralistyczny kształt tych instytucji17.
Następny projekt – datowany na połowę lutego – wprowadzał diametralne zmiany,
jeśli chodzi o kierownictwo izb. Na czele izby miał stać kierownik izby (zwany „kierownikiem komisarycznym”), mający do pomocy 12 – osobową radę przyboczną. Kierownik, jak i członkowie rady mieli być powoływani na 2 lata przez szefa resortu gospodarki
na wniosek gubernatora dystryktu. Wzmocniono tym samym uprawnienia gubernatorów dystryktów wobec izb i zrezygnowano z pomysłu tworzenia zarządów oraz funkcji
prezesów. Podkreślono hierarchiczność działania izb, które w pierwszej kolejności podlegały nadzorowi gubernatorów dystryktów, a dopiero potem rządu GG. Przewidywano
z pewnością opór ze strony gubernatorów przed próbami ograniczenia ich władzy na
terenie dystryktów; tym bardziej, iż to właśnie oni mocno wpływali na życie póki co istniejących dawnych polskich izb przemysłowo – handlowych. Dodatkowo przewidziano
włączenie do izb przedsiębiorstw państwowych18.
Forsowano natomiast utworzenie Związku Izb. Argumentowano, iż Związek zapewni jednolite kierownictwo nad izbami, a także zagwarantuje prawidłową realizację polityki gospodarczej rządu GG i wytycznych generalnego – gubernatora. W argumentacji
tej odwołano się więc do autorytetu Hansa Franka, znanego z dążeń do poszerzania
swego imperium19.
Spory między Wydziałem Gospodarki a Wydziałem Finansów rządu GG trwały
przez cały okres lutego 1940 roku. Na początku marca kierownik Wydziału Ustawodawczego przedłużył więc wyznaczony termin na przygotowanie projektu powołania
niemieckich izb20. Na niewiele to się zdało, ponieważ następny projekt z przełomu lutego
i marca też nie był zadowalający.
Dotyczył on nowej organizacji izb przemysłowo – handlowych oraz Izby Gospodarczej Generalnego Gubernatorstwa. Zakres działalności i cel powstania izb nie zmienił
się. Przynależność do izb powiązano tym razem nie tylko z prowadzeniem „przemysłu”,
ale z opłacaniem kart rejestracyjnych (zastąpiły one przedwojenne świadectwa przemysłowe). Mocniej scentralizowano kierownictwo izb. Zrezygnowano z rady przybocznej
a izbą miał kierować kierownik powoływany przez szefa Wydziału Gospodarki rządu
16 Ibidem, k. 27.
17 Ibidem, k. 32.
18 Ibidem, k. 35.
19 Por. K. Grünberg, B. Otręba, Hans Frank na Wawelu, Włocławek 2001, s. 125.
20 Por. AAN, zespół „Rząd GG”, sygn. 1265, k. 48.
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GG w porozumieniu z gubernatorem dystryktu. Pozostawiono możliwość tworzenia
komisji izbowych (stałych i niestałych). Szukając kompromisu z urzędnikami finansowymi rządu GG podkreślono nadzór kierownika Wydziału Finansów nad izbami
w sprawach finansowych. Zamiast Związku Izb zaproponowano utworzenie Izby Gospodarczej Generalnego Gubernatorstwa, która miała zrzeszać izby21.
W uzasadnieniu projektu pisano, iż dotychczasowa organizacja polskich izb nie mogła zostać utrzymana, ponieważ była zbudowana na liberalnych podstawach i nie dało
się jej utrzymać w zmienionej politycznie, wojennej rzeczywistości. Z drugiej strony
nie było możliwe – zdaniem hitlerowskich urzędników – stworzenie w Generalnej Guberni izb gospodarczych o takiej formie, w jakiej istniały w Rzeszy. Należało bowiem
wzmocnić centralizm i zasadę jednolitego kierownictwa a Polaków ustawić w roli „kierowanych”. Projekt miał być jednak na tyle elastyczny, iż pozwalał na dopasowanie tej
organizacji gospodarczej do rozwoju stosunków miejscowych. Dodano, iż oczywiście
faktyczne kierownictwo mogło znajdować się tylko w rękach niemieckich22.
Podkreślono zarazem, iż pozycja i rola Niemieckiej Izby Handlowej na Polskę nie
zostanie naruszona, i nadal będzie służyć radą oraz pomocą zarówno władzom centralnym Rzeszy, jak i rządowi GG23.
Kierownictwo resortu finansów znowu wysunęło poważne zastrzeżenia wobec powyższych koncepcji. Sprzeciwiało się włączeniu Izby von Gregory`ego do struktur okupacyjnych izb, a także powierzaniu Izbie Gospodarczej (która miała zrzeszać pozostałe
izby) szerokich kompetencji. Zauważono także potrzebę formalnego wcielenia izb rzemieślniczych do projektowanych izb przemysłowo – handlowych. Lobbowano też u szefa Wydziału Ustawodawczego, wnioskując o wykreślenie z projektów aktów prawnych
Niemieckiej Izby Handlowej na Polskę24.
W odpowiedzi na te zarzuty Wydział Gospodarki przygotował niewiele zmieniony
projekt, w którym jedynym ustępstwem było potraktowanie Niemieckiej Izby Handlowej na Polskę, jako kwestii otwartej do późniejszych ustaleń25. Z zachowanych akt rządu
GG wynika jednak, iż temat powołania izb wskutek braku akceptacji ze strony Hansa
Franka został zarzucony26.
W pierwszej połowie maja (w trakcie gdy rozpoczęła się ofensywa Wehrmachtu na
Zachodzie) Wydział Gospodarki przygotował wedle nowych wytycznych odmienne
propozycje utworzenia niemieckich stowarzyszeń kupców oraz izb przemysłowo – handlowych. Stowarzyszenia (Deutsche Kaufmannschaften) miały działać na zasadzie narodowościowej, zgodnie z – wprowadzoną w ustroju hitlerowskim – germańską zasadą
osobowości prawa. Miały zrzeszać tylko przedsiębiorców niemieckich oraz volksdeutschów. Natomiast do izb mieli należeć pozostali przedsiębiorcy. Ten nietypowy podział
argumentowano tym, iż skupienie w jednej organizacji Niemców, volksdeutschów, Polaków, Ukraińców, Żydów, obywateli Protektoratu Czech i Moraw i innych neutralnych

21 Ibidem, k. 49.
22 Ibidem, k. 58.
23 Ibidem, k. 58.
24 Ibidem, k. 60 i 72.
25 Ibidem, k. 62.
26 Ibidem, k. 73.
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krajów, którzy zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej uniemożliwiałoby
kierowanie nimi według jednakowych, rządowych wytycznych. Dlatego też zaproponowano włączenie Niemców do stowarzyszeń kupieckich, a obywateli pozostałych narodowości do izb (w tym powierników przedsiębiorstw polskich i żydowskich). Zarówno
stowarzyszenia, jak i izby miały istnieć w dystryktach, i podlegać gubernatorom dystryktów. Rezygnowano więc z pomysłu podporządkowywania izb resortowi gospodarki27.
Koncepcje te również nie znalazły uznania ani w oczach szefostwa resortu finansów, ani Wydziału Ustawodawczego. Kierownik Wydziału Finansów uważał bowiem,
że powoływanie odrębnego stowarzyszenia, czy też specjalnej izby gospodarczej nur
für Deutsche byłoby bezcelowe z powodu zbyt małej liczby czysto – niemieckich firm.
Za wystarczający uznano tworzenie referatu ds. przedsiębiorstw niemieckich w izbach
przemysłowo – handlowych. Jednakże i ten projekt podzielił w czerwcu 1940 roku losy
poprzednich pomysłów ustawodawczych. Być może wiązało się to również z zastąpieniem dra Zetsche przez dra Waltera Emmericha na stanowisku kierownika Wydziału
Gospodarki28.
W międzyczasie z powodzeniem realizowano natomiast politykę tworzenia przymusowych zrzeszeń gospodarczych. Powołano m.in. Związek Fabryk Mydła oraz Centralne Zrzeszenie Przemysłu Skórzanego. Wcielano je potem do izb dystryktowych,
a uprawnienia w zakresie reglamentacji przekazywano urzędom gospodarowania29.
Ostatecznie izby dystryktowe oraz Izbę Centralną zorganizowano na podstawie rozporządzenia z 3 marca 1941 r. o utworzeniu izb gospodarki ogólnej w GG, aktów wykonawczych do niego oraz późniejszych nowelizacji30. Powstały wówczas izby dystryktowe w Krakowie, Lublinie, Radomiu i Warszawie, a także Izba Centralna w Krakowie.
W Radomiu od sierpnia 1940 r. zresztą działała niemiecka Izba Przemysłowo – Handlowa z ekspozyturą w Częstochowie31. Zaś na przełomie listopada i grudnia 1941 r. założono Izbę Dystryktową we Lwowie32.
Izby stały się – używając słów Andrzeja Wrzyszcza – kolejnym „oryginalnym eksperymentem” ustrojowym Hansa Franka, zarazem owocem jeszcze jednej „papierowej
wojny” jego urzędników33. Biorąc pod uwagę rozbieżności panujące w literaturze, warto
więc zastanowić się nad ich ustrojowym charakterem.
Z całą mocą należy zaznaczyć, iż wbrew hasłom okupanta nie były instytucjami
samorządu gospodarczego. Były traktowane jako „przedłużone ramię” okupacyjnej
administracji34. Wacław Jastrzębowski nazywał je „drugorzędnej wagi urzędem go27 Ibidem, k. 77.
28 Ibidem, k. 102.
29 Por. T. Kłosiński, Polityka przemysłowa okupanta w Generalnym Gubernatorstwie, przedm.
A. Krzyżanowski, Poznań 1947, s. 145.
30 Por. „Verordnungsblatt” 1941, s. 87. Było to tzw. „I rozporządzenie”.
31 Por. „Wydawnictwo Informacyjne, Izby P-H dla Dystryktu Radomskiego” 1940, nr 1.
32 Por. „Biuletyn Izby P-H w Krakowie” 1941, nr 23/24, s. 273.
33 A. Wrzyszcz, Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Organizacja i funkcjonowanie, Lublin 2008, s. 17 i 352.
34 Por. K. M. Pospieszalski, Hitlerowskie „prawo” okupacyjne w Polsce, cz. 2: Generalna Gubernia.
Wybór dokumentów i próba syntezy, „Documenta Occupationis” t. 6, Poznań 1958, s. 140.
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spodarczym”, czy też „społecznym organem państwowej administracji gospodarczej”35.
Również Henryk Kapiszewski wielokrotnie podkreślał, iż izby nie miały nic wspólnego
z samorządnością. Traktował Izbę krakowską jako kolejny okupacyjny urząd lub jeden
z organów wykonawczych urzędu szefa dystryktu krakowskiego36. Podobnie uważał
znany działacz kupiecki a po wojnie historyk gospodarki Brunon Sikorski37. Można je
także porównywać do gospodarczych instytucji kolonialnych, tworzonych przez najeźdźców na obszarze okupowanym38.
Zdaniem Włodzimierza Bonusiaka izby dystryktowe zostały powołane w toku przygotowań do agresji na ZSRR. Władze niemieckie dążyły bowiem – według tego autora – do przystosowania struktury ustrojowej GG do potrzeb III Rzeszy. Miały zamiar
przekształcić GG w kraj peryferyjny Wielkich Niemiec, który przy zakładanej deindustrializacji Kraju Rad, przejąłby nowe zadania ekonomiczne na niemieckim obszarze
gospodarczym39.
Jeden z autorów niemieckich – Krafft, uważał natomiast, iż izby stworzono dla ułatwienia zaprowadzenia reglamentacji rynku, wsparcia aparatu administracyjnego oraz
zapewnienia niezakłóconej współpracy przedsiębiorców z władzami. Niemieckie kierownictwo było – zdaniem tego członka NSDAP – konieczne, aby izby dystryktowe wydajnie pracowały na rzecz interesów III Rzeszy40.
Miarodajne może być stanowisko sekretarza stanu w rządzie GG dra Ernsta Boepple,
który najprawdopodobniej pracował nad organizacją izb. W publikacji z 1943 r. stwierdził, iż tworząc izby dystryktowe nie można było sięgnąć ani do rozwiązań polskich,
ani niemieckich. Odrzucono także koncepcje oparcia izb dystryktowych na kryteriach
narodowościowych, ponieważ – jak argumentował – życia gospodarczego nie można
zamknąć w takich ramach. Jako że w GG Niemcy stali się rządzącą mniejszością, należało więc stworzyć nową strukturę, w której przejęliby kierownictwo. Zamierzano –
jego zdaniem – wprowadzić również mechanizmy gwarantujące, iż Polacy nie wyłamią
się spod hitlerowskiej władzy41.
Wedle ustawodawcy niemieckiego, izby miały stać się instytucjami samorządu gospodarczego. Nadano im osobowość publiczno – prawną, uznając je za osoby prawne
35 W. Jastrzębowski, Rządy niemieckiego okupanta w Polsce 1939 – 1945, „Państwo i Prawo” 1946, nr
2, s. 14; zesz. 3, s. 41.
36 H. Kapiszewski, Odrębność zespołowa akt Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie z okresu
okupacji, „Archeion” 1965, t. 42, s. 36.
37 Por. B. Sikorski, Historia handlu na ziemiach polskich i zachodniej słowiańszczyzny, t. 5: Historia
form zrzeszeniowych, Warszawa 1956, s. 411.
38 Por. D. Majer, „Narodowo obcy” w Trzeciej Rzeszy. Przyczynek do narodowo – socjalistycznego
ustawodawstwa i praktyki prawniczej w administracji i wymiarze sprawiedliwości ze szczególnym
uwzględnieniem ziem wcielonych do Rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa, przeł. T. Skoczny, Warszawa 1989, s. 164 i n.; B. Musiał, op. cit., s. 23.
39 Por. W. Bonusiak, Małopolska wschodnia pod rządami Trzeciej Rzeszy, Rzeszów 1990, s. 56.
40 Por. H. Krafft, Probleme und Möglichkeiten der Wirtschaft [w:] Das Generalgouverment, red. M. F.
du Prel, Würzburg 1942, s. 101.
41 Por. E. Boepple, Die Kammern für die Gesamtwirtschaft im Generalgouverment [w:] Das Generalgouverment. Seine Verwaltung und seine Wirtschaft. Sammlung von Vorträgen der ersten wissenschaftlichen Vortragsreihe der Verwaltungsakademie des Generalgouverments, red. J. Bühler, Kraków
1943, s. 175.
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prawa publicznego42. Pod tym względem izby dystryktowe przypominałyby więc przedwojenne polskie izby przemysłowo – handlowe.
Rzeczywistość okupacyjna różniła się diametralnie od haseł głoszonych przez okupanta. Jako że izby dystryktowe nie były instytucjami samorządowymi, to były po prostu instytucjami totalitarnej administracji państwowej. Nie można ich określić mianem
instytucji rządowej, gdyż w systemie totalitarnym nie istnieje administracja samorządowa i dualizm administracji publicznej. W GG faktycznie istniała tylko administracja
państwowa mimo iż używano pojęcia samorządu, np. gminnego.
Można zaryzykować twierdzenie, iż izby dystryktowe nie zrzeszały przedsiębiorców, lecz jako specyficzne instytucje administracyjne wykonywały zadania zlecone
z zakresu administracji publicznej oraz zadania własne wobec ustawowo określonych
podmiotów, w tym szczególnie osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność
gospodarczą. Nie były więc typowym urzędem, ponieważ posiadały pewien ustawowy
zakres działalności własnej, wykonywanej samodzielnie pod nadzorem władz administracji ogólnej. Ponadto powstały z mocy prawa, posiadały osobowość prawną, ściśle
zakreśloną właściwość miejscową, ponosiły odpowiedzialność za swoje działania, dysponowały ustawowo określonymi środkami finansowymi oraz miały prawo do posługiwania się przymusem.
Nie były także instytucją samorządową, ponieważ były pozbawione charakteru
przedstawicielskiego i niezależności. Zostały bezpośrednio podporządkowane rządowi GG i umiejscowione hierarchicznie w strukturach aparatu administracji ogólnej.
Komisarzem danej izby zostawał albowiem z urzędu gubernator dystryktu. Przedsiębiorcy nie byli członkami izb dystryktowych, lecz grupą społeczną stanowiącą grono
adresatów decyzji administracyjnych izb. Decyzji w dodatku nie podlegających zaskarżeniu. Władze izb nie były wybierane przez przedsiębiorców, lecz odgórnie mianowane.
Przedsiębiorcy nie kontrolowali kierowników izb dystryktowych, którzy byli służbowo
zależni od rządu. Szef danej izby dystryktowej nie był reprezentantem sfer gospodarczych okręgu swojej izby, lecz wyższym urzędnikiem administracji okupacyjnej.
Nie pasuje do nich pojęcie „organu administracyjnego”. Jeśli w ogóle stosować powyższy termin do izb, mianem organu można by było określić komisarza lub kierownika danej izby dystryktowej. W takim ujęciu, komisarz byłby organem reprezentującym
instytucję, jaką była izba dystryktowa.
Tworzono je zgodnie z zasadami hitlerowskiej administracji: centralizacji, koncentracji, rozbudowanej hierarchiczności, jednoosobowego kierownictwa, wodzostwa,
jednolitości administracji, upolitycznienia, upartyjnienia i militaryzacji, zniesienia samorządności, uprzywilejowania języka niemieckiego, oraz prymatu narodu niemieckiego43. Dla początkowego okresu okupacji charakterystyczne było wprowadzanie do
izb (wówczas jeszcze przemysłowo – handlowych) kierowników komisarycznych lub

42 Por. § 1 i 2 I rozporządzenia.
43 Por. A. Klafkowski, Okupacja niemiecka w Polsce w świetle prawa narodów, Poznań 1946, s. 88;
Siebert, Die Verwaltung im Generalgouverment unter besonderer Berücksichtigung der Tätigkeit
der Hauptabteilung Innere Verwaltung [w:] Das Generalgouverment. Seine Verwaltung…, s. 78;
M. Weichert, Odpowiedzialność władz administracyjnych, w szczególności sekretarza stanu w tzw.
Generalnym Gubernatorstwie, dra Bühlera, „Państwo i Prawo” 1948, nr 3, s. 120.
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pełnomocników. Było to zgodne z praktyką tworzenia administracji komisarycznej
i pełnomocniczej44.
Nawiązując do definicji administracji publicznej ułożonej przez hitlerowskich administratywistów można powiedzieć, iż izby kształtowały życie określonej grupy społecznej, stanowiącej część danej wspólnoty narodowej, według planu ustalonego przez
generalnego – gubernatora (jako namiestnika Führera), przez specjalnie powołany
aparat biurokratyczny45. Doskonale do nich pasują słowa Diemut Majer, która napisała,
iż w GG: „[…] zniszczono najpierw to, co istniało, zagospodarowano to, co pozostało
i pozostawiono prawnikom znalezienie form prawnych dla zalegalizowania faktów dokonanych.46”
Izbę dystryktową, można zatem określić jako instytucję administracji publicznej, która w imieniu i na rachunek państwa, przymusowo skupiała pod swoją władzą,
z mocy prawa, osoby fizyczne i prawne, podmioty nieposiadające osobowości prawnej,
prowadzące działalność gospodarczą i rzemieślniczą (w tym usługową), izby przemysłowo – handlowe oraz izby rzemieślnicze, zrzeszenia gospodarcze (kupieckie i przemysłowe), a także cechy rzemieślnicze. Stowarzyszenia przedsiębiorców i instytucje
samorządu gospodarczego wcielane do Izby Centralnej lub izb dystryktowych traciły
samodzielność lub były likwidowane. Mienie znoszonych izb przemysłowo – handlowych, przechodziło wówczas na właściwą izbę dystryktową. Doszło zatem do sytuacji,
w której uprzednio istniejącym, polskim instytucjom samorządu gospodarczego najpierw odbierano samorządowy charakter, a następnie przymusowo włączano do niemieckich instytucji, których samorządowy charakter był jedynie wymyślonym hasłem
okupacyjnej propagandy.
Co więcej, w toku wojny wywiad przemysłowy AK, analizując organizację przemysłu na terenie III Rzeszy, doszedł do wniosku, iż tamtejsze grupy gospodarcze izb
gospodarczych stały się w praktyce państwowymi zjednoczeniami przedsiębiorstw47.
Najpierw więc, z planowanych instytucji samorządu gospodarczego, stałyby się instytucjami administracji publicznej, potem zaś przekształciły się w instytucje państwowej gospodarki. Można się więc zastanowić, czy podobny proces nie zachodził w GG.
Warto zauważyć, iż przedsiębiorstwa w GG albo należały do państwa (bezpośrednio
lub pośrednio, będąc w posiadaniu różnych władz, SS, czy armii), albo były od państwa
uzależnione. Formalnie państwo dysponowało środkami produkcji, dostarczało energię i surowce, określało profil produkcji, przekazywało wiążące polecenia kierownictwu
zakładów, odbierało gotowy produkt i dysponowało pracownikami. W założeniu miała
być to gospodarka kierowana przez państwo. Funkcję zaś państwa na polu gospodarki miały wykonywać izby dystryktowe. Jak napisał bowiem Wacław Jastrzębowski: „W
niemieckim systemie gospodarczym bardzo trudno jest wyznaczyć granicę między pu44 Por. F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, Wrocław 1985, s. 294.
45 Por. E. Jędrzejewski, Hitlerowska koncepcja administracji państwowej 1933 – 1945. Studium polityczno – prawne, Wrocław 1975, s. 10; id., Założenia hitlerowskiej doktryny prawa administracyjnego w Trzeciej Rzeszy, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1972, nr 169, „Prawo”, nr 36, s. 151.
46 D. Majer, op. cit., s. 167.
47 Meldunek miesięczny MM 11/43 z listopada 1943 r. [w:] Meldunki miesięczne wywiadu przemysłowego KG ZWZ/AK 1941 – 1944, cz. 2, oprac. A. Glass, Warszawa 2000, s. 1019.
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bliczną administracją gospodarczą a gospodarką prywatną… cały niemiecki organizm
gospodarczy, poczynając od podstawowych jego składników, przypominał jedną wielką, hierarchicznie skonstruowaną instytucję administracyjną. Pojedyncze przedsiębiorstwo było tam już poniekąd instytucją publiczną.48”
Podsumowując, izby dystryktowe nie były instytucjami samorządowymi, lecz okupacyjnymi instytucjami publicznymi w pionie administracji specjalnej, wykonującymi
zadania z zakresu administracji państwowej na polu gospodarki wojennej (nadzoru, reglamentacji, eksploatacji itp.) na obszarze państwa okupowanego49.
Pamiętać jednak należy o tym, iż praktyczne funkcjonowanie izby centralnej, izb
dystryktowych oraz grup głównych wyglądało zupełnie inaczej, niż to zostało wyrażone
w wydanych aktach normatywnych. Temat ten zasługuje więc na osobne opracowanie.Ç

48 W. Jastrzębowski, Rządy niemieckiego okupanta…, nr 2, s. 18.
49 Por. pismo dra Knolla do wicegubernatora Schlütera z 13 listopada 1944 r. [w:] APK, zespół „Grupa
Główna”, sygn. 42.
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Wojciech Dziedziak

Z ZAGADNIEŃ SŁUSZNOŚCI W PRAWIE
I. Zagadnienie słuszności w prawie należy do tematów klasycznych, stawianych od
ponad dwóch tysięcy lat przez europejską myśl filozoficzną i prawną.
Kultura prawna Europy zbudowana jest na fundamencie greckiej fi lozofii prawa,
prawa rzymskiego i etyki chrześcijańskiej. Każde z tych źródeł uznając słuszność za
kategorię istotną wnosiło nowe elementy wzbogacające ideę słuszności w prawie.
O pojęciu słuszności wspominał np. Demokryt, rozważał je Sokrates, Platon.1
Pierwsze rozwinięte i dość szczegółowe analizy epieikeia2 pojawiły się u Arystotelesa,
który stworzył teorię słuszności i do dzisiaj jego dystynkcje uznaje się za klasyczne i stanowią, na ogół punkt wyjścia rozważań o sprawiedliwości, słuszności i prawie. Epieikeia była
dla niego kategorią, która z uwagi na ogólny charakter norm, była konieczną korekturą stanowionego prawa mogącą też wypełniać luki w prawie. W piątej księdze Etyki Nikomachejskiej, pisał: „[…] sprawiedliwość i prawość3 są tym samym i choć obie są szlachetne, to jednak
prawość stoi wyżej […] to, co prawe, jest wprawdzie sprawiedliwe, jednakże nie w znaczeniu
sprawiedliwości stanowionej, lecz jest korekturą sprawiedliwości stanowionej […] Jeśli więc
ustawa orzeka o czymś ogólnie, a zdarzy się wypadek, który nie podpada pod to orzeczenie,
to słuszną jest rzeczą, by tam, gdzie ustawodawca coś opuścił i przez sformułowanie ogólne
popełnił błąd, uzupełnić ten brak, orzekając tak, jakby ustawodawca sam orzekł, gdyby był
przy tym obecny, i jakby sam postanowił był, gdyby był z góry znał dany wypadek”.4 Epieikeia była przedmiotem rozważań Arystotelesa także w Retoryce: „Prawość5 […] to branie pod
uwagę nie samej ustawy, lecz myśli ustawodawcy, nie litery prawa, lecz jego ducha zamierzonego przez ustawodawcę […]”.6 Należy nadmienić, że w Retoryce Arystoteles wspomina
o epieikeia w aspektach uogólniających, w sensie słuszności generalnej.
Grecka idea epieikeia została przekształcona w praktyce prawnej starożytnego Rzymu w aequitas7. W prawie rzymskim słuszność stała się „drugim prawem” istniejącym
1 Por. Platon, Polityk, Kęty 2002, 294 a. Grecy, w tym także Platon używali terminu epieikeia.
2 Epieikeia, jest terminem trudnym do ścisłego przetłumaczenia. Oznacza słuszność, ale też prawość,
łagodność, niekiedy sprawiedliwość, a także inne jeszcze przypisywane są mu znaczenia.
3 W przekładzie Arystotelesa dokonanym przez Danielę Gromską używa ona nie pojęcia słuszności
a prawości. Bardzo często jednak w literaturze słowo epieikeia tłumaczone, rozumiane jest jako
słuszność.
4 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Księga V, 10, 1137 b, Warszawa 2008, s. 189.
5 W przekładzie H. Podbielskiego użyty jest termin prawość, nie zmienia to jednak, zgodnego z tradycją tłumaczenia epieikeia jako słuszność.
6 Arystoteles, Retoryka, Księga I, 13, 1374 b, Warszawa 2009, s. 98.
7 Wydaje się, że myśl Arystotelesa dotycząca słuszności miała pewien wpływ także na grecką jurysprudencję.
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obok prawa ścisłego, poprawiającym, modyfi kującym wymogi stricti iuris, co wiązało się przede wszystkim z działalnością pretorów (edykty pretorskie), później – pod
wpływem Cycerona – słuszność stała się instrumentem łagodnej interpretacji prawa.8
Cyceron przejął Arystotelesowskie pojęcie słuszności, rozmyślał nad nią i wyłożył ją
w swoich Topica. Właśnie Cyceron – jak pisze M. Kuryłowicz – rozpowszechnił to pojęcie w Rzymie.9
Na związki prawa i słuszności wskazuje słynna sentencja Celsusa umieszczona na
początku Digestów Justyniana: ius est ars boni et aequi – prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne (jest sztuką dobra i słuszności).10 Jest to dyrektywa ogólna wskazująca, że
dobro i słuszność są dla systemu prawa wartościami fundamentalnymi. Sformułowanie
to wyraża ścisły związek prawa i moralności, uniwersalną syntezę prawa i moralności.11
Aeguitas pojawiła się w innych jeszcze sentencjach. Na przykład w myśli wypowiedzianej przez Cycerona: ius civile est aequitas constituta – prawo cywilne to ustanowiona słuszność.12 Także Paulus (III wiek n.e.) stwierdza: In omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda est – we wszystkim, szczególnie jednak w prawie, należy
mieć na względzie słuszność.13
W jakimś sensie połączenia Arystotelesowskiej epieikeia z rzymską aequitas dokonał
św. Tomasz z Akwinu. Epikeia14 (słuszność, nadprawość, nadprawność, nadsprawiedliwość)15 była dla niego korekturą ogólnej ustawy dostosowującą ją do wymogów konkretnej sytuacji, w przypadku gdy jej zgodne z literą prawa rozumienie pozostawało
w sprzeczności z dobrem wspólnym (bonum commune) lub z prawem naturalnym.16 Tomasz wzbogacił naukę Arystotelesa w jakiejś części w oparciu o dorobek myśli rzymskiej, a przede wszystkim o tradycję chrześcijańską. Słuszność zbliżyła się do dobra
moralnego. Dla Akwinaty epikeia jest „wyższą regułą ludzkiego postępowania”. Zagadnienie słuszności rozwijał także F. Suárez, którego myśl miała duży wpływ na naukę
kanonistów.
Trzeba też wspomnieć o angielskim sądownictwie słusznościowym wywodzącym
się z sądownictwa kanclerskiego, które doprowadziło do wyodrębnienia się equity law.
Obok prawa w ścisłym znaczeniu, ukształtowało się „drugie prawo”, drugi system prawa oparty na słuszności, z czasem stał się ono uzupełnieniem prawa powszechnego,
8 Por. W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego,
Warszawa 2009, s. 51-52.
9 Por. M. Kuryłowicz, Etyka i prawo w sentencjach rzymskich jurystów [w:] W kręgu problematyki
władzy, państwa i prawa. Księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Profesora Henryka Groszyka, Lublin 1996, s. 130.
10 Ulpianus, Digesta. 1, 1, 1. pr.
11 Por. M. Kuryłowicz, Etyka i prawo…, s. 127-128; por. także M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymski
prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2008, s. 20-21.
12 Cyceron, Topica 2,9.
13 Paulus, D. 50, 17, 90.
14 Św. Tomasz nie znajdując odpowiednika łacińskiego, greckiego epieikiea, posługiwał się wyrazem
greckim nieco zlatynizowanym epikeia, podając następującą etymologię: epi znaczy nad, a dikaion
sprawiedliwość, por. Summa Theol. II-II q. 120.
15 Trudność w tłumaczeniu epikeia powoduje, że terminowi temu nadawane są nieco różniące się
znaczenia.
16 Por. Summa Theol. II-II q. 120, a także q. 60.5.
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sformułowane zostały tzw. zasady słuszności.17 Są pewne zbieżności w rozwoju i podobieństwo słusznościowych rozwiązań oraz procedur w prawie rzymskim i angielskim.
Equity to także mocne echa greckiej epieikeia, jak również silne oddziaływanie idei
chrześcijańskich. Wydaje się, że equity powstała pod wpływem myśli greckiej, praktyki
rzymskiej, a także tradycji chrześcijańskiej.18 Jurysdykcja kanclerza zaczęła się kształtować na podstawie pojęcia „prawego sumienia”. Początkowo urząd kanclerski zwykle
pełniły osoby duchowne. Przez długi czas był to „sąd sumienia” zanim przekształcił się
w „sąd słuszności” i wtedy, już przy argumentacji filozoficznej, decyzjom kanclerskim
często towarzyszyły teoretyczne uzasadnienia, w których odwoływano się do wywodów
scholastyków, bądź do poglądów Arystotelesa.19
II. Rozważania o słuszność na gruncie polskiego systemu prawa trzeba rozpocząć
jednak od analizy samego pojęcia.
Słowo „słuszność” w języku potocznym używane może być w różnych znaczeniach,
jest nieokreślone i wieloznaczne. Jeśli chodzi o definicje słownikowe, Słownik języka
polskiego podaje następujące znaczenie – słuszność to: „1. „racja, prawda” 2. „właściwość, trafność; sensowność””.20 W Słowniku poprawnej polszczyzny pod hasłem słuszny
czytamy: 1. „zgodny z prawdą, uzasadniony, trafny” 2. „sprawiedliwy” 3. „odpowiedni,
należyty, właściwy””.21
Również inne słowniki wskazują, że pierwszy „biegun znaczeniowy” łączy słuszność
z prawdą.22 Drugi – słuszny to, na ogół, tyle co właściwy, trafny, trzeci „biegun znaczeniowy” – wiąże słuszność ze sprawiedliwością.
W języku prawnym, prawniczym i metaprawnym pojęcie słuszności, posiada konotacje odnoszące się do ideału (idei) prawa.
Słuszność jest terminem o dużym zabarwieniu emocjonalnym, niezależnie od tego
z jakiego punktu widzenia rozważa się słuszność, termin ten niewątpliwie ma charakter
aprobatywny, budzi pozytywne skojarzenia, służy oznaczeniu tego co jawi się jako dobre.23
17 Przykładowo następujące maksymy: kto szuka słuszności, musi sam postępować słusznie; kto
zwraca się do słuszności musi przychodzić z czystymi rękoma; słuszność działa in personam; słuszność bierze pod uwagę raczej treść niż formę.
18 Por. J. M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006, s. 212-213, por. także I. C. Kamiński, Miejsce słuszności w anglosaskiej tradycji prawnej, „Państwo i Prawo” 2001, z. 12, s. 81-95.
19 Por. A. Stępkowski, Nadużycie prawa a rozwój prawa [w:] Nadużycie prawa, red. H. Izdebski,
A. Stępkowski, Warszawa 2003, s. 62.
20 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczaka, t. 3, Warszawa 1995, s. 243.
21 Słownik poprawnej polszczyzny, red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1981, s. 704.
22 Przykładowo Słownik synonimów, red. Z. Kurzowej, Warszawa 2008 r., s. 366, „słusznie” w pierwszym znaczeniu: „zgodnie z prawdą, z zasadą”. Warto też zaznaczyć, że w pięciotomowym słowniku łacińsko-polskim pod hasłem veritas – prawda, jednym ze znaczeń słowa veritas jest: „prawdziwość, słuszność, sprawiedliwość”. Wskazuje to na dawny, i możliwy związek prawdy i słuszności
także w języku łacińskim. A jest on wyraźniejszy gdy zanalizujemy drugiego łacińskie słowo, które
również oznacza prawdę. Verum: 1. „prawda, rzeczywistość, fakt”, 2. „słuszność”, Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezi, t. V, Warszawa 2007, s. 570 i 583.
23 Utożsamienie słuszności i dobra pojawia się u Gaiusa (D. IV, 5, 8), Papiniana (D.XLVII, 12, 10).
Przykładem aprobatywnego znaczenia może być następujące określenie: „Słuszność możemy określić jako prawdę o tem, co się sumiennie należy, co w dziedzinie prawa jest godziwe” –
A. Lutwak, Rzecz o słuszności. Krytyka i synteza, Lwów 1930, s. 30.
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III. Relacje słuszności i prawa rozpatrywać można w dwóch płaszczyznach. W odniesieniu do tworzenia prawa oraz jego stosowania.
W procesach tworzenia prawa słuszność ujmowana może być dwuwymiarowo. Chodzić może o poszukiwanie słuszności jako ideału normatywnego, jako idei, która w treści prawa powinna być wyrażona (to jest pierwszy poziom). W tym ujęciu słuszność
jest wartością zewnętrzną, pozaustawową i ponadustawową, jest kategorią wyznaczania
i budowania treści prawa. Ta wartość nadrzędna, winna być w prawie odzwierciedlona
i wówczas prawo staje się „słuszne samo w sobie”.
Zatem należałoby ustalić treść słuszności, czy też kryteria jej ustalania. Słuszność
może być ustalana merytorycznie, choć oczywiście nie jest to łatwe.
Pytanie o słuszne prawo, to przede wszystkim pytanie o człowieka, o naturę ludzką,
pytanie jako prawda o człowieku stoi u podstaw prawa.24
Ogólnie można przyjąć, że słuszne prawo to prawo przyzwoite, dobre, prawe, godziwe, godne, a także prawdziwe – co do jego zasadniczych treści.25
Można formułować pewne wyznaczniki, kryteria słusznego prawa. Najogólniej to
przede wszystkim człowiek, osoba ludzka jako punkt odniesienia prawa, całego prawa.
Jego prawa podmiotowe. Elementarne normy moralne. Uniwersalne wartości.
IV. W polskim prawie, należy dostrzegać podstawowe, elementarne, konstytucyjne
wyznaczniki słusznego prawa.
We Wstępie Konstytucja przyjmuje istnienie uniwersalnych wartości, są nimi prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno.26 Konstytucja potwierdza tym samym realne istnie-

24 Istotne jest przyjęcie właściwej, poprawnej koncepcja człowieka i zawiązanej z nią koncepcji wartości. Z prawa (ustaw) wyłania się zawsze jakiś „obraz człowieka”, który zależy od przyjętych założeń fi lozoficznych, aksjologicznych, kulturowych.
25 Nie należy z góry zakładać i przesądzać, że prawo i prawda to nazwy z oddzielnych światów. Oczywiście na gruncie pozytywistycznie zorientowanego myślenia o prawie łączenie prawa z prawdą
jest niedorzeczne, niepoprawne, błędne. Jednakże wiązanie prawa z prawdą ma bardzo dawną
i długą tradycję. Już Cyceron pisał: „Jest zaiste prawdziwe prawo, prawo rzetelnego rozumu, zgodne z naturą, zasiane do umysłów wszystkich ludzi, niezmienne i wieczne” – M. T. Cicero, Pisma
filozoficzne, t. II, Warszawa 1969, s. 215. Związek prawa i prawdy wyrażają łacińskie Veritas non
voluntas facit legem, Veritas facit legem. Trzeba też podkreślić, że w XX wieku zbudowane zostały
całe systemy państwowe i prawne w opozycji do prawdy, na zaprzeczeniu prawdy, te totalitarne
systemu okazały się kruche.
26 Por. Wstęp do Konstytucji RP. Szerzej o prawnej doniosłości wstępu do konstytucji por. M. Stefaniuk, Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989-2007, Lublin 2009, s. 63-78. Jak podkreśla M. Piechowiak: „Naturalnym
miejscem wskazania fundamentów aksjologicznych jest wstęp, który w pewien sposób „konstytucjonalizuje konstytucję”, nie tylko w aspekcie prawnym, ale także w kontekście kultury, w której
funkcjonuje oparty na konstytucji system prawny” – M. Piechowiak [w:] Prawo polskie. Próba
syntezy, red. T. Guza, J. Głuchowskiego, M. R. Pałubskiej, Warszawa 2009 s. 85. Preambuła stanowiąca integralną część ustawy zasadniczej – jak pisze D. Dudek – zachowuje: „istotne znaczenie
w procesie wykładni i stosowania przepisów konstytucji, zwłaszcza przy rekonstruowaniu ich
podstaw aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego” – D. Dudek, Prawo polskie…, s. 206. Na konieczność uwzględniania rozstrzygnięć aksjologicznych przyjętych we wstępie do Konstytucji RP z 1997 r. wskazywał niejednokrotnie Trybunał Konstytucyjny np. „Nawet
bowiem nienaganne z punktu widzenia techniki legislacyjnej stanowienie norm nie wyczerpuje
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nie tych wartości i nie mówi o wartościach powszechnie uznawanych czy uznanych za
takie, ale wprost o powszechnych.27 Wartości te Trybunał Konstytucyjny określił mianem „uniwersalnych wartości konstytucyjnych”.28
W innym wyroku wskazał, iż: „Konstytucja w całokształcie swych postanowień daje
wyraz pewnemu obiektywnemu systemowi wartości, którego urzeczywistnianiu służyć
powinien proces interpretacji i stosowania poszczególnych przepisów konstytucyjnych.
Dla określenia tego systemu wartości centralną rolę odgrywają postanowienia o prawach i wolnościach jednostki, usytuowane przede wszystkim w rozdziale II konstytucji.
Wśród tych postanowień centralne z kolei miejsce zajmuje zasada przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka”.29
I tutaj należy podkreślić, że nasza Konstytucja wyraźnie otwiera się na prawo naturalne.30 Nadrzędność elementów prawnonaturalnych zastała wprost uznana w art. 30
w kontekście godności człowieka i istoty wolności i praw człowieka, które z godności
wynikają. Art. 30 Konstytucji RP stanowi: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna,
a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Także preambuła
„wzywa” stosujących Konstytucję: „aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej
godności człowieka”.31
Zasada przyrodzonej godności akcentuje ponadpozytywną, a więc nadrzędną wobec
samej konstytucji istotę godności człowieka. Godność jest pierwotna i niezależna od regulacji prawa pozytywnego, nie jest zależna od woli prawodawcy, nie jest ani nadawana,
ani nie może być odebrana żadnym działaniem ludzkim, działaniem władz publicznych. Przymiotem godności jest jej nienaruszalność.

istoty państwa prawnego. Normy te muszą realizować podstawowe założenia leżące u podstaw porządku konstytucyjnego w Polsce oraz realizować i strzec tego zespołu wartości, który konstytucja
wyraża. W konsekwencji nie sposób ocenić zachowania zasad państwa prawnego bez uwzględnienia wartości wskazanych we wstępie do konstytucji oraz z pominięciem sprecyzowanej w art. 1
konstytucji zasady, że Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. Wyrok z 12. 04. 2000
(K8/98, OTK 2000, Nr 3). Por. także wyroki: z 11. 05. 2005 (K 18/04, Dz. U. Nr 86, poz. 744), z 3. 11.
2006 (K 31/6, OTK ZU 2006, Seria A, nr 10, poz. 147). Jedną z fundamentalnych zasad polskiego
porządku prawnego jest zasada pomocniczości, wyrażona tylko we wstępie do konstytucji, a jej
naruszenie traktowane jest w orzecznictwie kategoriach naruszenia prawa.
27 Por. M. Piechowiak: Elementy prawnonaturalne w stosowaniu Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy”
2009/5, s. 74. Por. także M. Stefaniuk, Preambuła…, s. 288-290.
28 Wyrok TK z 11. 5. 2005 (K 18/04, Dz. U. Nr 86, poz. 744).
29 Wyrok TK z 23. 03. 1999 (K 2/98).
30 M. Piechowiak konstatuje: „Ustrojodawca opowiada się, zasadniczo rzecz biorąc, za pewnego
typu obiektywistycznym czy – innymi słowy – prawnonaturalnym ugruntowaniem wartości […]
Uznanie uniwersalności niektórych wartości prowadzi do odrzucenia koncepcji relatywistycznych i subiektywistycznych” – M. Piechowiak, Prawo polskie…, s. 116-117. Twierdzi się także, że
w Konstytucji „odwoływano się do dorobku fi lozoficzno-prawego; głównie do prawa naturalnego
w ujęciu tomistycznym”, ta ustawa zasadnicza – jak pisze T. Guz – „zwróciła ponownie uwagę
wielu polskich uczonych na fakt prawa naturalnego, odmiennego od praw przyrody” – T. Guz,
Prawo polskie…, s. 73. Odejściem od inspiracji woluntarystycznych, czysto pozytywistycznych jest
sformułowanie zawarte we Wstępie do Konstytucji o „odpowiedzialności przed Bogiem lub przed
własnym sumieniem” ustanawiających Konstytucję.
31 Por. Wstęp do Konstytucji RP.
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Jak konstatuje Leszek Garlicki: „[…] zródłem godności człowieka jest prawo naturalne, a nie prawo stanowione […] Nadaje to zasadzie godności człowieka rangę suprakonstytucyjną, bo wszelkie unormowania prawa pozytywnego (z tekstem konstytucji
włącznie) muszą szanować tę zasadę, a jeżeli popadają z nią w kolizję, to tracą przymiot
legitymizmu”.32 P. Winczorek w odniesieniu do art. 30 stwierdza: „W intencji ustawodawcy konstytucyjnego prezentowane ujęcie w sposób oczywisty odbiera wolnościom
i prawom człowieka i obywatela prawnopozytywny charakter”.33
A zatem źródło wolności i praw człowieka i obywatela ma zasadniczą obiektywność
i niedysponowalność. Godność jest źródłem szukania prawdy – prawdy prawa. Z godności wypływają normy niezbywalne, niemodyfikowalne przez jakikolwiek ustrój czy
prawodawstwo.
Konkludując, poprzez sformułowania Wstępu i art. 30 dokonuje się otwarcie konstytucji, a wraz z nią całego systemu prawa stanowionego na nadrzędny (i zewnętrzny)
porządek prawnonaturalny.34
Fundamentalne znaczenie w dochodzeniu do słuszność mają ponadto art. 1 Konstytucji (chodzi o zasadę dobra wspólnego) i art. 2 (zasady sprawiedliwości społecznej).
Wydaję się, iż zasada dobra wspólnego nie jest dostatecznie dostrzegana i wykorzystywana przez orzecznictwo sądowe i sądowokonstytucyjne. Umieszczenie w pierwszym
artykule Konstytucji RP kategorii „dobra wspólnego”35, a nie „wspólnego dobra”– jak
w Konstytucji kwietniowej z 1935 r. – wyraża ideę służebności państwa (państwa służebnego), a nie służebności obywateli wobec państwa.36 Dobro wspólne nie jest przeciwstawne dobru cząstkowemu – jednostkowemu.37 Dobro człowieka jest podstawowym
wyznacznikiem dobra wspólnego. Nakazem dobra wspólnego jest ochrona prawa człowieka. Zakłada ono poszanowanie każdej osoby jako takiej. Dobro wspólne to dobro
człowieka i jednocześnie dobro wspólnoty. I prawo faktycznie jest (ma być) powiązane
z dobrem wspólnym. Prawo ma być tworzone dla dobra wspólnego, ma służyć dobru
wspólnemu.

32 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010, s. 91.
33 P. Winczorek, Kilka uwag o konstytucjonalizacji „źródeł prawa” w akcie z 2 kwietnia 1997 roku
[w:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, Konstytucja, Integracja europejska, pod red.
L. Leszczyński, Lublin 1999, s. 33.
34 Szerzej L. Garlicki, Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Zasady ogólne.
Artykuł 30 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, tom III, Warszawa 2003.
35 P. Winczorek komentarz do art. 1 Konstytucji rozpoczyna od stwierdzenia: „Pojęcie „dobro wspólne” należy do dorobku myśli chrześcijańskiej. Użycie go w artykule otwierającym rozdział Konstytucji poświęcony podstawowym zasadom ustrojowym państwa jest więc bardzo wymowne”
– P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008, s. 17.
36 Zmiana szyku wyrazów, a więc nie tak jak przyjęto w Konstytucji z 1935 r. „wspólnym dobrem”
(art. 1 ust. 1 Konstytucji kwietniowej z 1935 r.: „Państwo polskie jest wspólnym dobrem wszystkich
obywateli”) lecz „dobrem wspólnym” (art. 1 Konstytucji z 1997 r.: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”) wyraża jakościową zmianę tej kategorii pojęciowej. Por.
W. Sokolewicz, Rozdział I. Rzeczpospolita. Artykuł 1 [w:] Konstytucja…, tom V, pkt 1; por. także
M. Piechowiak, Prawo polskie …, s. 112.
37 Już dla Arystotelesa istniała konieczna zbieżność interesów jednostki i społeczeństwa.
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Należałoby zgodzić się z twierdzeniem, że prawnie zasada dobra wspólnego, nie
jest mniej istotna, (jest co najmniej równorzędna)38 formule demokratycznego państwa
prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, a merytorycznie
one się uzupełniają, są wzajemnie komplementarne.
I właśnie w szczególności te dwie zasady łącznie wraz z zasadą przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka i wskazanymi w preambule uniwersalnymi wartościami
mogą być i powinny być wyznacznikami słusznego prawa, dają fundamenty na drodze do
słusznego prawa. Są to wyznaczniki dla całej władzy prawodawczej (ustawodawcy i innych
podmiotów stanowiących prawo), które uwzględniać winny wskazaną w Konstytucji metaaksjologię systemu prawa, która daje podstawy do budowania słusznego prawa.
Ale nadto, co oczywiste, są to wskazania także dla Trybunału Konstytucyjnego. W kształtowaniu słusznego prawa należy bowiem uwzględniać niezmiernie istotną rolę tego organu, który może podejmować działania naprawcze, korygujące w stosunku do aktów prawodawczych.
Trybunał Konstytucyjny, współkształtując system prawa, może i powinien urzeczywistniać
słuszność prawa. Ma chronić wartości konstytucyjne, a wśród nich są wartości ogólnoludzkie
i uniwersalne. Trybunał Konstytucyjny może spełniać rolę „pomostu” między ius a lex.
Wymienione konstytucyjne wyznaczniki słusznego prawa, choć są to wskazania natury
ogólnej, wykluczają dowolność prawa, te determinanty, oddziałują na tworzenie prawa, ale
mają także wpływ na stosowanie prawa, wyznaczają ramy aksjologiczne stosowania prawa.
V. Problematyka słuszności treściowej dotyczy zagadnień istotnych, materii podstawowych, elementarnych.
Są to kwestie regulacji prawnych dotyczących aborcji, eutanazji. Także związków
małżeńskich między osobami tej samej płci, adopcji dzieci przez osoby pozostające
w takich związkach.
Słuszność to możliwości inżynierii genetycznej, a więc zapłodnienia in vitro, czy też
projekty (eksperymenty) manipulacji zapłodnieniowych związanych z klonowaniem.39
Słuszność to również problemy związane z eksperymentami badawczymi dokonywanymi na człowieku, a w tym biomedycznymi.40
Nie chodzi o sprawy nieistotne, to także kwestia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, co wiąże się z etycznymi aspektami problemów ekologicznych.
Jest rzeczą oczywistą, że jest to problematyka treści poszczególnych kodeksów, ustaw, instytucji prawnych. Gdyby uwzględniać historyczne kształtowanie się słuszności ma pierwszym miejscu należałoby wymienić ius civile. Naturalnym przejawem słuszności ujętej
w normy prawne jest wiele norm prawa rodzinnego, do których inkorporowane są inspirowane słusznością rozwiązania. Normy prawa karnego silnie „pozytywizują moralność”, a poprzez to „pozytywizują też słuszność”. Słuszność wpisana w prawo to problematyka rozważań
nad moralną zawartością prawa, a jest to sfera właściwa dla każdej gałęzi prawa, i całego prawa.

38 Artykuł 1 Konstytucji RP wyraża istotę państwa.
39 Trzeba zadać pytanie czy przez „manipulację genetyczną” nie dochodzi do unicestwienia podstawowych praw człowieka, godności istoty ludzkiej, równości, humanitaryzmu. Inżynieria genetyczna wiąże się z niebezpieczeństwem traktowania człowieka na zasadzie „produktu medycznego”, „produktu doświadczalnego”.
40 Por. Uchwała TK z 17. 03. 1993 (W 16/92).
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VI. Poza słusznością treściową, (słusznością wpisaną w treść prawa), drugim wymiarem
słuszności w płaszczyźnie tworzenia prawa, są (wprowadzane do prawa i istniejące w prawie)
klauzule słuszności i inne klauzule odsyłające do ocen i norm moralnych. Ogólnie rzecz
ujmując chodzi o klauzule, otwierające system prawa. I można powiedzieć, że prawodawca
w ten sposób jakby zakodowuje w formie klauzul tę wartość, acz jeszcze nieskonkretyzowaną, treściowo niedookreśloną, ogólnie tylko ukierunkowaną, tę wartość jaką jest słuszność,
uznając tym samym jej cenność. Zakłada zatem i jednocześnie przesądza, że ta wartość,
jaką jest słuszność, istnieje. Konstrukcje te dają możliwość osiągnięcia elastyczności i indywidualizacji procesów stosowania prawa.41 Są one mechanizmami służącymi rozładowaniu
napięcia pomiędzy aspektem generalizującym, a aspektem indywidualizującym w konkretnych przypadkach stosowania prawa. Dają możliwość zapewnienia prawidłowości procesów
stosowania prawa z punktu widzenia realizacji słuszności rozstrzygnięć.
Są to klauzule odsyłające do zasad słuszności, względów słuszności, czy wprost do
samej słuszności.42 Element słuszności może występować w innej konfiguracji „słuszny
interes obywateli”43, „słuszne odszkodowanie”44.
Ale można przyjąć, że nie tylko o te klauzule chodzi, że słuszność nie sprowadza się wyłącznie do słuszności jako klauzuli słuszności tak czy inaczej sformułowanej45 – funkcję tą
wypełniać również mogą inne klauzule, a nawet niektóre zwroty niedokreślone (ocenne).
W ujęciu funkcjonalnym takimi klauzulami są: oczywiście wciąż jeszcze zasady
współżycia społecznego, dobra wiara, dobre obyczaje, zasady uczciwego obrotu, ponadto dobro człowieka, dobro dziecka, dobro rodziny, ważny interes prywatny, a także występujące w niektórych porządkach prawnych, klauzule naturalnych zasad prawnych46,
czy też zasad prawa naturalnego47.
Do wartości moralnych odsyła także klauzula zasad sprawiedliwości społecznej.48
Jest też stosunkowo nowa klauzula wartości chrześcijańskich.49
Nadto i inne odesłania nie wprost do wartości moralnych mogą również przyczyniać
się do realizacji słuszności, np. społeczna szkodliwość czynu, społeczno – gospodarcze
przeznaczenie prawa.

41 Por. L. Leszczyński, Klauzule generalne w stosowaniu prawa, Lublin 1986, s. 79.
42 Na przykład art. 4172 k.c., art. 7612 k.c., art. 7643 § 1 k.c., art. 827 § 1 k.c., art. 614 § 3 k. r. i o., art. 1194
§ 1 k.p.c.
43 Art. 7 k.p.a.
44 Art. 21 ust. 2 Konstytucji RP.
45 Sam kształt słowny nazwy klauzuli odsyłającej nie ma znaczenia decydującego, przesądzającego, por. L. Leszczyński, Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Zakamycze 2001, s. 265-266.
Lecz nie jest on jednak bez znaczenia, co do ukierunkowania na wartości, w szczególności gdy
chodzi o klauzule słuszności.
46 § 7 ABGB z 1811 r. (natürliche Rechtsgrundsatzen).
47 Art. 16 portugalskiego kodeksu cywilnego z 1867 r. (principles of natural law).
48 Art. 2 Konstytucji RP. Trzeba podkreślić, że w nauce prawa twierdzi się, że: „Klauzula zasad sprawiedliwości społecznej przypomina nieco klauzulę zasad słuszności, charakterystyczną dla prawa prywatnego”
– L. Leszczyński, Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000, s. 76. Autor ten jednakże zauważa, że klauzula zasad sprawiedliwości społecznej „[…] zazwyczaj nie jest kojarzona z typową klauzulą
generalną, odsyłającą do kryteriów pozaprawnych. Z semantycznego i treściowego punktu widzenia nie
ma jednak żadnych przeciwskazań, aby zwrot ten traktować jako klauzulę odsyłającą” – Ibidem, s. 77.
49 Art. 18 oraz 21 ustawy z 1993 r. o radiofonii i telewizji.
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Ponad to funkcję słuszności mogą spełniać także niektóre zwroty niedokreślone
(ocenne) – dające pewien luz, który w praktyce może być nakierowany na słuszność, np.:
należyta staranność, ważne powody. Może to wiązać się także ze znaczeniem klauzul
przy zwrotach ocennych np. ocena ważnych powodów w praktyce może być dokonana
w oparciu o kryteria generalne, takie chociażby jak reguły moralności, dobro dziecka.50
Należy podkreślić, iż zawarte w klauzulach kryteria słuszności adresowane są nie
tylko do podmiotów stosujących prawo, ale także do tzw. adresatów zwykłych (bezpośrednich) norm sankcjonowanych, którzy odczytują (budują) w ten sposób konkretne
wzory zachowań i kształtować mogą sytuację swoją prawną bądź procesową.51
VII. Odrębnym zagadnieniem jest klauzula zasad współżycia społecznego. Jest ona
anachronizmem i wiąże się z rozumowaniem i pojmowaniem rzeczy w kategoriach właściwych dla poprzedniego ustroju i jego systemu prawa. Zasady współżycia społecznego
miały być odpowiednikiem funkcjonalnym słuszności w socjalistycznym systemie prawa polskiego. Miały spełniać tę samą rolę co „słuszność” (klauzula słuszność) w innych
systemach prawnych.52 Klauzula zasad współżycia społecznego została wprowadzona do
polskiego prawa cywilnego53 w przepisach ogólnych prawa cywilnego z 1950 r. zastępując
dawniejsze, przedwojenne sformułowania takie jak: słuszność, dobra wiara (w znaczeniu
obiektywnym), zwyczaje uczciwego obrotu. Z chwilą wejścia w życie kodeksu cywilnego z 1964 r. zasady współżycia społecznego zyskały jeszcze na znaczeniu.54 Były również
pojęciem konstytucyjnym (klauzulą konstytucyjną), (chodzi o art. 76 Konstytucji PRL
z 1952 r. i późniejszy art. 90 Konstytucji PRL nakazujący obywatelom szanowanie zasad
współżycia społecznego)55, a także klauzulą innych gałęzi prawa. Zasady współżycia społecznego miały znaczenie nadrzędne nad wszystkimi innymi klauzulami. Była to klauzula
podstawowa, dominująca.56 Wprowadzona została niewątpliwie ze względów ideologicznych, była narzędziem „ideologizacji prawa”, rzecz jasna, chodziło o reguły moralności
socjalistycznej, mogące ograniczać wchodzące tu w grę normy i oceny.
50 Por. L. Leszczyński, Klauzule generalne…, s. 160.
51 Zwraca na to uwagę w odniesieniu do klauzul generalnych L. Leszczyński, Klauzule generalne…,
s. 31-32.
52 A. Stelmachowski podkreślał, że „Treść zasad współżycia jest niewątpliwie nowa, ale funkcja jest
bardzo stara. Dotychczas była ona wykonywana przez ów trudno uchwytny, a historycznie fascynujący czynnik, jakim była słuszność” – A. Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego,
Warszawa 1984, s. 137. Por. także J. Wróblewski, Wartości a decyzja sądowa, Wrocław – Warszawa
– Kraków – Gdańsk 1973, s. 216.
53 Zasady współżycia społecznego miały jednoznaczną konotację polityczną. Ich wprowadzenie było
recepcją rozwiązań radzieckich. Odesłanie do zasad współżycia społecznego pojawiło się w Konstytucji ZSRR z 1936 r. Konstrukcja zasad współżycia społecznego występowała nie tylko w prawie
cywilnym, ale także w prawie karnym: zasady współżycia społecznego jako kryterium celu karania
w art. 20 Zasad prawa karnego ZSRR z 1959 r., por. L. Leszczyński, Tworzenie generalnych…, s. 61-62.
54 Kodeks cywilny z 1964 r. dopełnił proces zmian terminologicznych, eliminując tradycyjne klauzule słusznościowe.
55 Art. 90 przepisów konstytucyjnych na mocy art. 77 tzw. Małej Konstytucji z 1992 r. obowiązywał
do dnia wejścia w życie Konstytucji z 1997 r.
56 L. Leszczyński określa ją jako klauzulę „identyfi kacyjną” PRL, por. L. Leszczyński: Przywracanie
klasycznych odesłań pozaprawnych – potrzeba praktyczna czy deklaracja nowej aksjologii? [w:] Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. 2, Lublin 1998, s. 454.
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W związku z tranzycją ustrojowo-prawną rozumienie zasad współżycia społecznego
jak i miejsce w systemie prawa uległo modyfi kacji.57 Jednak w pełni uzasadniony jest
postulat przywracania tradycyjnych ugruntowanych w europejskiej kulturze prawnej
klauzul. Ten proces przywracania klasycznych konstrukcji słusznościowych, w jakiejś
mierze już się rozpoczął, znalazł swój wyraz w nowelizacjach kodeksu cywilnego. Ale
jednak w art. 5 k.c. i wielu innych przepisach, i to nie tylko prawa cywilnego wciąż
pozostają zasady współżycia społecznego. Wysoce wątpliwe jest odsyłanie do pojęć, których treść może być wyraźnie zmienna pod wpływem w szczególności politycznego,
a także społecznego i gospodarczego kontekstu. Przywracanie nazw klauzul klasycznych wiąże się także – jak trafnie podkreśla L. Leszczyński – z potrzebą nawiązywania
w nazewnictwie do odesłań występujących w prawie międzynarodowym i odesłań innych porządków prawnych kultury europejskiej.58 W państwach zachodniej Europy
klauzula zasad współżycia społecznego jest nieznana, i w związku z tym jak można
przypuszczać nie jest ona zrozumiała.
Słuszność właściwie pojmowana, nie jest „luźna”, tak jak zasady współżycia społecznego, które mogą być płynne. Mają one zakotwiczenie w kulturze i życiu społecznym,
trzeba mieć nadzieję, że już nie w ideologii, i nie muszą wiązać się z głębszymi uzasadnieniami. Nie muszą być ugruntowane w świecie idei i wartości, wartości uniwersalnych. Słuszność zaś wiąże się z podstawowymi i pierwotnymi wartościami moralnymi.
I można by w tym miejscu zacytować z przedmowy do Kodeksu Napoleona: „Słuszność
oznacza powrót do prawa natury w razie milczenia, sprzeczności lub niejasności prawa
pozytywnego”.59
Słuszność nie jest tym samym, co zasady współżycia społecznego. To nie to samo.
Choć oczywiste jest, że odwołanie się do zasad współżycia społecznego wiązać się będzie
często z rolą jaką pełni słuszność w podejmowaniu decyzji. Ale to rola tylko zastępcza.
VIII. Drugą płaszczyzną, w której pojawia się słuszność jest stosowanie prawa.
W szerokim znaczeniu terminu słuszny, powiedzieć można, że wszelka decyzja stosowania prawa powinna być słuszna. Stosujący prawo zawsze powinien ją mieć przed
oczyma.
W procesach stosowania prawa rola słuszności wiąże się z wymogiem wydania właściwego indywidualnego orzeczenia, a kategoria ta w sposób „słuszny” koryguje rozstrzygnięcie. Chodzi zatem o słuszność decyzji konkretnej, słuszność konkretną, która
jest udoskonaleniem prawa. Nie chodzi przecież o zgodne z literą prawa niesprawiedliwe
rozstrzygnięcie. Kategoria ta, gdy zachodzi taka konieczność, może być także narzędziem naprawiania, poprawiania prawa, pozwala sprzeciwić się, wyjść poza posłuszeństwo ustawom, słuszność bowiem nie dozwala na podjęcie decyzji niesprawiedliwej.
Słuszność w stosowaniu prawa, słuszność konkretna jest sprawiedliwością zindywidualizowaną (szczegółową), jest dopełnieniem sprawiedliwości.

57 Wyrok TK z 17. 10. 2000 (SK 5/99). Por. także L. Leszczyński, Stosowanie…, s. 416– 447.
58 Por. L. Leszczyński, Nadużycie prawa – teoretycznoprawny kontekst aksjologii luzu decyzyjnego
[w:] Nadużycie…, s. 31.
59 Cytuję za L. Leszczyński, Tworzenie…, s. 51.
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Słuszność in concreto – to „sama rzecz słuszna”, to rozstrzygnięcie będące „tu i teraz
czymś słusznym”, tzn. lepszym od innych.
Słuszność może być remedium wobec złego, niegodziwego, niesłusznego treściowo
prawa, środkiem zapobiegającym potrzebie przywoływania hasła summum ius summa
iniuria.
Ale także wtedy, gdy prawo jest „słuszne treściowo” jest „słuszne samo w sobie” – ze
względu na generalny i abstrakcyjny charakter norm może dojść do „napięcia” między
ogólnym charakterem prawa a indywidualnym charakterem przypadków. Tutaj także
uwidacznia się rola słuszności. Jest to zagadnienie klasycznej epieikeia, którą rozważał
Arystoteles, dla którego, przypomnijmy, kategoria ta, z uwagi na ogólny charakter norm,
była konieczną korekturą stanowionego prawa mogącą też wypełniać luki w prawie.
Najogólniej rzecz ujmując, w odniesieniu do stosowania prawa, można wyróżnić
dwie drogi prowadzące do słuszności konkretnej. Pierwsza jakby założona i wskazana
przez prawodawcę, który poprzez tworzenie różnorodnych klauzul odsyłających, otwiera stosującemu prawo drogę do ustalania in concreto treści słuszności.
Druga natomiast istnieje zawsze, także w sytuacji braku odesłań, nawet gdyby
w aktach normatywnych nie było ani jednej klauzuli odsyłającej, ta droga jest – i wiąże się
z luzem aksjologicznym, w szczególność zaś luzem interpretacyjnym, którego zakres
jest najszerszy. Rzecz jasna te drogi się łączą.
Jeśli chodzi o stosowanie słusznościowych klauzul odsyłających (klauzul słuszności
i innych odesłań tę funkcję wypełniających), ich wpływ na poszczególne decyzje przejawiać się może w każdym działaniu w ramach procesu stosowania norm. W pewnym zakresie – choć tutaj rola kryterium słuszności jest niewielka – dotyczyć to może ustalenia
stanu faktycznego, i kolejno ustaleń walidacyjnych, interpretacji norm, aż po kwalifikację stanu faktycznego i ustalenie konsekwencji prawnych. A argumentacja aksjologiczna
przekłada się następnie na uzasadnienie decyzji.60
Jeśli idzie luz aksjologiczny – stosujący prawo zawsze ma pewną „autonomię aksjologiczną”, „samodzielność aksjologiczną”. Ma luz walidacyjny, luz interpretacyjny, luz
subsumpcyjny, luz w zakresie ustalania konsekwencji prawnych. Innymi słowy istnieje
pewien zakres swobody decyzyjnej obejmujący poszczególne elementy składowe procesu decyzyjnego stosowania prawa. W największym zakresie luz ten dotyczy interpretacji.
Zatem drogą do słuszności jest przede wszystkim egzegeza prawa. Reguły egzegezy
zawierają narzędzia, dają instrumentarium, możliwości aksjologicznej korektury litery
prawa, uruchamiane by przeciwdziałać, aby nie została podjęta decyzja niesprawiedliwa. W szczególności chodzi o reguły funkcjonalno-celowościowe i systemowo-aksjologiczne oraz dynamiczną wykładnię prawa.
Można poszukiwać prawa, jako źródła podstawy decyzji, poza literalnym brzmieniem przepisów, wydobywając z prawa treści mające cechy słuszności.
Wykładnia bowiem powinna być prowadzona w taki sposób by nie dopuścić do
istotnej niesprawiedliwości. Sąd Najwyższy stwierdził: „Wykładnia językowa nie może
bowiem prowadzić do rozstrzygnięcia, które w świetle powszechnie akceptowanych

60 Szerzej L. Leszczyński, Stosowanie…, s. 127-169, 188-195.
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wartości musi być uznane za rażąco niesłuszne, niesprawiedliwe, nieracjonalne, lub niweczące rationem legis interpretowanego przepisu”.61
Prawo należy interpretować z uwzględnieniem zasad konstytucyjnych i metawartości konstytucyjnych. Metaaksjologicze podstawy prawa, metawartości prawa stanowiące generalne pryncypia – zakreślają ogólne ramy wyborów aksjologicznych. Podjęcie
decyzji w danej konkretnej sprawie bez uwzględnienia tych zasad wiązałoby się z nieuwzględnieniem tych elementów systemu prawa, które mają najsilniejszą i najszerszą
legitymację demokratyczną. Podmiot podejmujący decyzje nie może ich nie brać pod
uwagę, gdy sytuacja tego wymaga.
Zatem przy niesprawiedliwej, a zgodnej z literą prawa decyzji trzeba odwołać się do
fundamentalnych wartości i do zdrowego rozsądku. Trybunał Konstytucyjny konstatuje: „Nie oznacza to jednakże, że granica wykładni, jaką stanowić może językowe znaczenie tekstu, jest granicą bezwzględną […] do przekroczenia tej granicy niezbędne jest
silne uzasadnienie aksjologiczne, odwołujące się przede wszystkim do wartości konstytucyjnych”.62
W stosowaniu prawa rolę szczególną odgrywają metaklauzule: art. 2 konstytucji, 7
k.p.a. powodują one nadanie aksjologicznego wymiaru każdej decyzji.63 Uniwersalność
ich roli w procesach decyzyjnych wymaga szerszych rozważań aksjologicznych przy podejmowaniu każdej decyzji. W tym decydowania prawodawczego ze względu na art. 2
Konstytucji.
Odesłania mogą się nakładać i wzmacniać np. art. 2 konstytucji i 5 k.c. Nakładać,
wspierać i wzmacniać mogą się również zasady i klauzule, a to wiąże się z wartościami,
z aksjologią wewnątrzprawną i wartościami zewnętrznymi. Może mieć miejsce wzmocnienie treści decyzji stosowania prawa przez kryteria klauzul odsyłających, kryteria zasad prawa, a w szczególności zasad konstytucyjnych.
Inna jeszcze może być relacja, gdy jest spełniona słuszność treściowa jakiejś instytucji czy ich zespołu i dodatkowo prawodawca w ramach tej, tych instytucji odsyła do
słuszności. A zatem prawodawca wpisuje słuszność do treści prawa i odsyła do słuszności – przyjmując cel jakim jest osiągnięcie słuszności, wzmacniają zatem te odesłania
wartość słuszności.
Konkludując słuszność w stosowaniu prawa jest wartością korygującą – naprawiającą, udoskonalającą i uzupełniającą prawo i jednocześnie dopełniającą sprawiedliwość.
Podsumowując całość rozważań należy podkreślić, że słuszność sprzeciwia się relatywizmowi prawodawczemu, co zasadniczo dotyczy także aktów wykładni i stosowania
prawa. Słuszności nie można bowiem wypełnić dowolną treścią.
Pytanie o słuszne prawo wciąż jest aktualne i to zarówno w odniesieniu do tworzenia prawa, samych ustaw i innych aktów normatywnych, jak i ich stosowania. Chodzi
bowiem również i o to, aby nie miała miejsca sytuacja gdy stanowione normy będące
wyraźnym zaprzeczeniem prawa, które jest ius (we właściwym tego słowa rozumieniu)
też były prawem nazywane, a następnie także stosowane.

61 Uchwała SN z 22. 03. 2007 (III CZP 8/2007).
62 Wyrok TK z 28. 06. 2000 (K 25/99).
63 Podobną rolę zastępczo spełniać może klauzula zasad współżycia społecznego, art. 5. k.c.
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Mirosław Granat

ZASADA TRÓJPODZIAŁU WŁADZY
W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
Jedną z zasad naczelnych Konstytucji RP jest zasada podziału i równowagi władzy
ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej (art. 10). W myśl ust. 1 tego
przepisu, „ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej”. W myśl zaś ust. 2 „Władzę ustawodawczą
sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada
Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały”. Pojmowanie tej zasady w prawie
konstytucyjnym, w dużym stopniu, było i jest pochodną orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Kategoria „podziału władzy” jest bowiem albo najbardziej wieloznacznym pojęciem jakim posługuje się konstytucjonalizm albo z pewnością należy do kilku
najbardziej wieloznacznych.1

1. Przypomnijmy najpierw, Monteskiuszowskie rozumienie zasady podziału władzy.
Polegało ono na tym, iż podzielone i konkurujące ze sobą władze, nawzajem powściągają siebie. Dzięki takiemu napięciu między władzami, obywatele mieli pozostawać ludźmi wolnymi, zaś w ostatecznym rachunku, wolność jednostki była zapewniona. Dzięki
mechanizmowi podziału władzy „rząd” był ograniczony, natomiast ludzie pozostawali
wolnymi. Doktrynę tę, na początku Oświecenia wyrażał art. 16 Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka i Obywatela, który wręcz utożsamiał fakt przyjęcia konstytucji z podziałem władzy i prawami człowieka. Wolność człowieka (prawa i obowiązki człowieka
i obywatela) w największym stopniu zależały tu od konstytucyjnej organizacji między
władzami. Monteskiusz, ze swoim ujęciem podziału władz (który był i jest wyrażany
niemal powszechnie w konstytucjach przyjmowanych od czasów Oświecenia do dnia
dzisiejszego), zdominował myślenie o podziale władz w prawie konstytucyjnym.
Prawo konstytucyjne rozwinęło się jednak w kierunku polegającym na tym, iż prawa i wolności człowieka i obywatela, są gwarantowane nie tylko poprzez wprowadzenie zasady naczelnej ustroju jaką jest zasada podziału i równowagi władzy, ale poprzez
konkretne instytucje i mechanizmy ochrony praw. W prawie, w okresie zwłaszcza po II
wojnie światowej, został wykształcony zespół środków, które niejako „autonomicznie”
(bez konieczności wiązania ich z faktem wprowadzenia zasady podziału władzy), służą
przestrzeganiu praw człowieka. Przykładowo, są to: prawo do sądu, niezależne sądy, nie1 Por. R. Małajny, Idea rozdziału władzy państwowej i jej interpretacje, „Przegląd Sejmowy” 2009,
nr 1, s. 81.
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zawisłość sędziowska, działalność sądów konstytucyjnych, działalność organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną praw człowieka. W ustroju każdego państwa,
znaczenie tych instytucji dla ochrony praw człowieka jest oczywiście niejednakowe.
W okresie po II wojnie światowej, bardzo duże znaczenie dla umocnienia praw
człowieka, miało utworzenie i działanie sądowej kontroli konstytucyjności prawa. Jest
tak dlatego, dobitnie pokazywał w swoim czasie Michel Troper, że w konstytucjonalizmie, niezależnie nawet od tego jak zorganizuje się podział władz, to w praktyce rządów
parlamentarnych, dzięki tzw. logice większościowej w parlamencie, odradza się „jedność władzy państwowej”. Natomiast dzięki rozwojowi sądownictwa konstytucyjnego,
oświeceniowe pojmowanie konstytucji rozumianej jako karta wolności i praw człowieka
gwarantowana poprzez zasadę podziału władzy, zostało uzupełnione o takie rozumienie konstytucji, która jest aktem formowanym dzięki pracy trybunałów i sądów.

2. W okresie obowiązywania tzw. Małej Konstytucji z 1992 r., jej rozdział I („zasady
ogólne”) wyrażał zasadę podziału w „klasyczny” sposób, tj. władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat, wykonawczą – Prezydent i Rada Ministrów, a sądowniczą – niezawisłe sądy. Jak jednak trafnie zwracano uwagę w literaturze, sama zasada podziału władz
wyznacza podstawowy kierunek, w jakim powinna pójść regulacja prawna relacji między naczelnymi organami państwa. Istotne jest powiązanie tej zasady, czy to z systemem
parlamentarnym czy z system prezydenckim.2
Trybunał Konstytucyjny, zarysował swój pogląd na istotę rozważnej zasady w orzeczeniu Iryda z 1994 r.3 Trybunał określił, że wymóg podziału władz oznacza, iż każdej
z władz powinny przypadać kompetencje materialne, odpowiadające jej istocie (tj. każda
z władz musi mieć pewne kwantum wyłączności kompetencyjnej, stanowiące o zachowaniu jej istoty), przy czym w stosunku do władzy sądowniczej rozdzielenie jej polega
na jej separacji od pozostałych dwóch władz. Kompetencje przynależące do istoty danej
władzy, muszą być sprawowane przez organy danej władzy, natomiast kompetencje które nie należą do tej istoty, mogą zostać powierzone innemu organowi. Pojęcie istoty władzy nie zostało przez Trybunał wyjaśnione. Jest ono używane dość intuicyjnie. Najczęściej przyjmuje się, że oznacza ono kompetencje w sprawach o istotnym znaczeniu dla
państwa, a także kompetencje, których brak uniemożliwiłby realizację podstawowych
zadań należących do danej władzy. Trybunał przyjmuje, że ustawodawca posiada pewien zakres swobody przy kształtowaniu kompetencji na „obrzeżach” poszczególnych
władz, pod warunkiem że podmiot taki nie narusza istoty tych władz. Jak się zatem wydaje, orzecznictwo dopuszcza, w pewnym zakresie, przełamanie przez ustawę zwykłą
domniemań kompetencyjnych wynikających z zasady podziału władzy, mimo że sama
Konstytucja nie ustanawia wyjątków od tych domniemań. Jeżeli jednak dany organ
sprawuje kompetencje należące do istoty danej władzy, to bez wyraźnego upoważnienia
w Konstytucji, ustawodawca nie może przyznać mu kompetencji należących do istoty
innej władzy, może mu zaś powierzać kompetencje „z obrzeża” pozostałych władz.
2 Por. M. Kruk, Mała Konstytucja z komentarzem, Warszawa 1994, s. 10.
3 Por. orzeczenie z 21 listopada 1994 r., K 6/94, OTK 1994, nr 2, poz. 39, Orzecznictwo Trybunału
Konstytucyjnego w latach 1986 -1995, t. V, Warszawa 1994.
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3. Po wejściu w życie Konstytucji z 1997 r. Trybunał podtrzymał pogląd o istocie
danej władzy oraz kompetencjach które przynależą do danej władzy. Znajduje on wyraz
zwłaszcza w wywodach o domniemaniach kompetencyjnych jakie wynikają z art. 10
Konstytucji. Orzecznictwo takie ma oparcie także w innych regulacjach jakie ustanowiła Konstytucja RP. Z art. 10 wynikają zatem określone domniemania konstytucyjne: domniemanie kompetencji ustawodawczych na rzecz Sejmu i Senatu, domniemanie
kompetencji o charakterze wykonawczym na rzecz Prezydenta RP i Rady Ministrów
oraz podległych jej organów, domniemanie kompetencji sądowniczych na rzecz sądów
i trybunałów.
Domniemanie kompetencji ustawodawczych dla parlamentu zostało zabezpieczone
przez ustrojodawcę w taki sposób, iż zmiana w kompetencji organów tej władzy (Sejmu
i Senatu) jest krępowana przez przepisy Konstytucji dotyczące źródeł prawa. Konstytucja powierza wyłączną kompetencję do stanowienia ustaw Sejmowi i Senatowi oraz
reguluje zasady stanowienia aktów podstawowych. Przepisy dotyczące systemu źródeł
prawa, wykluczają powierzenie organom poza konstytucyjnym kompetencji do stanowienia prawa „powszechnie obowiązującego” o zasięgu ogólnokrajowym. Ustawodawca
posiada natomiast szerszą swobodę przy powierzaniu kompetencji do stanowienia prawa miejscowego.
W zakresie władzy wykonawczej domniemanie kompetencji dla poszczególnych organów tej władzy jest ukształtowane w ten sposób, że w połączeniu art. 10 z art. 146
ust. 1 i 2 Konstytucji, Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP.
Oznacza to zakaz powierzania innym organom kompetencji o istotnym znaczeniu dla
polityki państwa. Art. 146 ust. 1 ustanawia domniemanie Kompetencji dla RM, tj. że do
tego organu należą sprawy polityki państwa niezastrzeżone dla innych organów państwowych i dla samorządu terytorialnego. W praktyce, na tle między innymi tych przepisów powstał spór kompetencyjny między Prezydentem a Prezesem Rady Ministrów
dotyczący określenia centralnego konstytucyjnego organu państwa, który uprawniony
jest do reprezentowania Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej w celu prezentowania stanowiska państwa (sygn. akt Kpt 2/08).
W zakresie władzy sądowniczej, „jądro kompetencyjne” polega na sprawowaniu
wymiaru sprawiedliwości w celu realizacji przysługującemu każdemu prawa do sądu.4
W myśl art. 175 ust. 1 Konstytucji, „wymiar sprawiedliwości w RP sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Przepis ten ustanawia
zasadę sądowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Konstytucja zakazuje zatem,
co do zasady, powierzania sprawowania wymiaru sprawiedliwości organom pozasądowym. Należy więc już teraz podkreślić, że zasada monopolu sądów na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości ogranicza przekazywanie kompetencji w zakresie rozstrzygania
sporów prawnych organom nie należącym do jednej z kategorii sądów wymienionych
w art. 178 ust. 1 Konstytucji. Żadna władza nie może ingerować w sprawy struktury,
składu lub działania władzy sądowniczej, chyba że wyjątki dotyczą wypadków określonych w Konstytucji. W interpretacji zasady podziału i równowagi władzy, w odniesieniu do władzy sądowniczej stale podkreśla się, że gwarancją realizacji wspomnianej

4 Por. wyrok Trybunał Konstytucyjnego z 19 lipca 2005 r., K 28/04.
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pozycji władzy sądowniczej jest zasada niezależności sądów i monopol kompetencyjny
sądownictwa na sprawowanie władzy sądowniczej, czyli na ostateczne rozstrzyganie
o prawach i obowiązkach jednostki lub osób prawnych.5
Istotne są konsekwencje ustrojowe jakie wynikają z przyjętych przez Trybunał domniemań kompetencyjnych na gruncie zasady podziału i równowagi władzy. Jak się
wydaje, trafnie zinterpretował je K. Wojtyczek: a) Konstytucja RP dopuszcza tworzenie organów poza konstytucyjnych i powierzanie im kompetencji niezastrzeżonych dla
organów konstytucyjnych, b) ustawodawca zwykły może powierzać organom pozakonstytucyjnym kompetencje w zakresie władzy wykonawczej, oraz w ograniczonym
zakresie, kompetencje sądownicze, jak i kompetencje które nie mieszczą się w zakresie żadnej z trzech władz wyróżnionych art. 10, c) zasada podziału i równoważenia się
władz nie stoi na przeszkodzie tworzenia niezależnych od Prezydenta i Rady Ministrów
organów władzy wykonawczej, ale organy takie nie mogą posiadać kompetencji należących do istoty władzy wykonawczej, d) zasada podziału i równoważenia się władz
nie zakazuje też tworzenia organów łączących kompetencje prawodawcze, wykonawcze
i sądownicze. Jednakże zasada zamkniętego systemu źródeł prawa oraz zasada sądowego monopolu w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, bardzo mocno ograniczają swobodę ustawodawcy zwykłego w tej materii6.
W ostatnim okresie czasu, Trybunał dokonał rekapitulacji swojego acqius w odniesieniu do zasady podziału i równowagi władzy w orzeczeniu K 45/09 z 15 stycznia 2009
r. W pierwszym rzędzie, Trybunał zauważył, iż zasada ta w art. 10 Konstytucji, została wyrażona w głębszy sposób aniżeli miało to miejsce na gruncie Małej Konstytucji.
Przepisy konstytucyjne z 1992 r. przyporządkowywały „organy państwa” do poszczególnych władz, akcentując w ten sposób odejście od zasady jednolitej władzy państwowej. Natomiast myśl art. 10 Konstytucji, „ustrój Rzeczypospolitej Polskiej” opiera się
na podziale, ale i na równowadze władzy (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej).
Rozwinięciem tego przepisu jest art. 173 Konstytucji, który stwierdza, że „Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz”.7 Zatem, zdaniem Trybunału,
wspomniane wyrażenie zasady podziału władzy w art. 10 Konstytucji, wywołuje konsekwencję tego rodzaju, iż w relacjach między władzami chodzi nie tylko o separację
władz, ale i o ich wzajemne równoważenie się. W ocenie Trybunału, ustrojodawca z 1997
r. odszedł od statycznego („obronnego”) wyrażenia zasady podziału władzy, polegającego na kwalifikowaniu „organów państwa” do poszczególnych władz i na deklarowaniu
ich niezależności, na rzecz ujęcia stosunków między władzami w sposób dynamiczny,
który wyraża się właśnie w formule ich równoważenia się. Trybunał wyjaśnił, jak rozumie „równoważenie się” władz: oznacza ono oddziaływanie władz na siebie, wzajemne
uzupełnianie swych funkcji przez organy i wyraża się zarówno we współpracy władz
ze sobą, jak i w ich wzajemnej kontroli, a także przejawia się w możliwościach prowadzenia dialogu między nimi. Wreszcie, Trybunał powiązał równoważenie się władz
5 Por. tenże wyrok Trybunał Konstytucyjnego z 19 lipca 2005 r.
6 Por. Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym, Kraków 2007,
s. 52-53.
7 Trybunał relację tych przepisów podkreślił w swoim wyroku z 21 października 1998 r. K 24/98,
OTK ZU 2009, nr 6, poz. 97.
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z wartością konstytucyjną jaką jest „współdziałanie władz” ze sobą (o „współdziałaniu
władz” stanowi wstęp do Konstytucji). Clou podejścia Trybunału do zasady z art. 10
Konstytucji wydaje się wyrażać myśl, iż „istotą podziału i równowagi władzy jest nie
tyle funkcjonalny podział władzy, ile stan równoważenia się władz, celem gwarantowania poszanowania kompetencji każdej z nich i stworzenia podstaw do stabilnego działania mechanizmów demokratycznego państwa prawa”.8 Trybunał przy tym zastrzegł,
rozstrzygając o konstytucyjności przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych
w zakresie w jakim ustanawiały one tzw. zwierzchni nadzór ministra sprawiedliwości
nad działalnością administracyjną sądów, iż jest świadom tego, że konstytucyjne mechanizmy równoważenia się władz są z natury niedoskonałe i niedookreślone. Taka ocena
mechanizmów prawa zawartych w Konstytucji, otwiera przed ustawodawcą możliwość
„nasycenia zasady ustrojowej określoną treścią normatywną”.9 W konkluzji, Trybunał
doszedł do wniosku, iż zasada podziału i równowagi władzy nie eliminuje powiązań
między poszczególnymi władzami: zarówno na gruncie systemu rządów zbliżonego do
założeń systemu prezydenckiego (jak w przepisach Małej Konstytucji), jak i na gruncie
systemu parlamentarnego (jak w Konstytucji z 1997 r.) typowe jest nakładanie się kompetencji władz lub wręcz ich przecinanie się, w odniesieniu do władzy ustawodawczej
lub wykonawczej sięgające niekiedy aż do ich istoty. Inaczej jest w wypadku władzy
sądowniczej. Trybunał, także w omawianym wyroku, podkreślił, iż rozdzielenie władzy
sądowniczej oznacza „separację” („izolację”) tej władzy od pozostałych.10
Patrząc na zasadę podziału i równowagi władzy, właśnie z pozycji władzy sądowniczej, Trybunał w przywoływanym orzeczeniu z 15 stycznia 2009 r. podkreślił, iż wyodrębnienie władzy sądowniczej, przejawiające się w jej szczególnych kompetencjach oraz
w usytuowaniu jej organów, nie oznacza jeszcze stanu, w którym podział władzy prowadzi do całkowitej izolacji sądownictwa od innych organów państwa. Nawet najdalej
idące wyodrębnienie władzy sądowniczej na gruncie zasady podziału i równowagi władzy, nie może oznaczać zerwania wszelkich relacji i odniesień do pozostałych władz. Relacje między władzą sądowniczą a pozostałymi władzami muszą opierać się na zasadzie
„separacji” a koniecznym elementem zasady podziału władzy są niezależność sądów
i niezawisłość sędziów, ale konstatacja ta nie wyczerpuje rozważań o pozycji ustrojowej
sądownictwa. Trybunał, uznał, że art. 173 Konstytucji, w którym ustrojodawca wskazuje
na sądy jako organy władzy odrębnej i niezależnej od innych władz, nie znosi podstawowej zasady ustrojowej, jaką jest równoważenie się władzy ustawodawczej, wykonawczej
i sądowniczej, ani też w żadnym stopniu jej nie modyfikuje. W istocie stanowią one jedną konstrukcję ustrojową. W jej ramach, władze są zobowiązane są do współdziałania
w celu zapewnienia rzetelności i sprawności instytucji publicznych.
Trybunał podtrzymał i rozwinął swój dotychczasowy pogląd, iż odrębność i niezależność sądów, nie może prowadzić do zniesienia mechanizmu koniecznej równowagi
pomiędzy władzami, gdyż wymóg taki wynika bezpośrednio z art. 10 Konstytucji oraz

8 Por. OTK ZU 2009, nr 1A, poz. 3, s. 39
9 Ibidem.
10 Por. OTK ZU 2009, nr 1 A, poz. 3, s. 40
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przynajmniej pośrednio z wymogu „współdziałania władz” o czym stanowi wstęp do
Konstytucji.11
Trybunał, uzasadniając swoje stanowisko co do braku konstytucyjnego umocowania
dla zerwania wszelkich więzi między odseparowaną władzą sądowniczą a pozostałymi
władzami, przywołał przykłady „powiązań o charakterze funkcjonalnym” między władzami. I tak, prawne podstawy działalności sądów oparte są na aktach pochodzących
od parlamentu, zaś sędziowie są powoływani przez Prezydenta na wniosek Krajowej
Rady Sądownictwa. Te lub inne jeszcze powiązania władz nie mogą jednak naruszać
odrębności władzy sądowniczej oraz nie mogą oddziaływać na działalność orzeczniczą
sądów. Zatem, w siatce powiązań i przecięć kompetencyjnych między organami władz,
znajdują się takie relacje, które mają charakter powiązań funkcjonalnych. Ich eliminacja
byłaby pozbawiona podstaw i nie realizowałaby żadnego celu konstytucyjnego.

4. W precyzowaniu treści konstytucyjnej zasady podziału i równowagi władzy, znaczenie ma postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 20 maja 2009 r. (Kpt 2/08).12
Jak wiadomo, zostało ono wydane w rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego między
Prezydentem RP a Prezesem Rady Ministrów dotyczącego „określenia centralnego konstytucyjnego organu państwa, który uprawniony jest do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniach Rady Europejskiej w celu prezentowania stanowiska
państwa”. Wśród kilku aspektów tego sporu, Trybunał zajął się wyjaśnieniem relacji
miedzy art. 10 ust. 2 Konstytucji, a innymi przepisami Konstytucji, w szczególności art.
126, art. 133 i art. 146 ust. 1. Nie wnikając we wszystkie kwestie jakie wiążą się z analizą
danego postanowienia Trybunału13, warto zwrócić uwagę na myśl Trybunału dotyczącą
„współdziałania” ze sobą organów władzy wykonawczej. Art. 10 Konstytucji ustanawia
bowiem „zasadę dualizmu władzy wykonawczej” (Prezydent i Rada Ministrów działają
jako wyodrębnione strukturalnie, kompetencyjnie i funkcjonalnie organy tej władzy).
Przedmiotem współdziałania Prezydenta i Rady Ministrów (oraz właściwego ministra) jest realizacja zadań nieobjętych zakresami ich wyłącznej właściwości.14 Współdziałanie polega na wykonywaniu ciągu czynności, podejmowanych z inicjatywy Prezydenta, bądź Prezesa RM lub obydwu wymienionych organów w sferze konstytucyjnie
i ustawowo wyznaczonej. Przy tym, nie ma pełnej symetrii dotyczącej zakresów konstytucyjnej powinności współdziałania: w odniesieniu do zadań Prezydenta wymóg współdziałania z Prezesem Rady Ministrów i właściwymi ministrami występuje w znacznie
szerszym zakresie. Współdziałanie jest „celowe prakseologicznie” ze względów, które
Trybunał przytacza: a) ze względu na związek „prowadzenia polityki zagranicznej” oraz
sprawowania w tym zakresie „ogólnego kierownictwa” przez Radę Ministrów (reprezentowaną przez jej Prezesa) z polem realizacji konstytucyjnych funkcji i zadań pre11 Por. wyroki TK z 14 kwietnia 1999 r. K 8/99 OTK ZU nr 3/1999, poz. 41, z 18 lutego 2004 r. K12/03
OTK ZU nr 2 A/2004, poz. 8.
12 Por. OTK ZU nr 5/2009, poz. 78.
13 Por. M. Kruk, Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2009 r. (sygn. akt
Kpt 2/08), „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 1, s. 174.
14 Por. OTK ZU 2009, nr 5, poz. 78, s. 788
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zydenta RP, b) ze względu na jedność (jednolitość) prowadzonej polityki europejskiej,
c) ze względu na potrzebę sprawnego działania państwa. Ostatecznie więc, w nakazie
współdziałania „zawarty jest konstytucyjny zakaz formowania dwóch równoległych,
niezależnych ośrodków kierowania polityką zagraniczną”.
Normatywną treść obowiązku współdziałania tych podmiotów, Trybunał ustalił
odwołując się do preambuły Konstytucji: „współdziałanie” władz Rzeczypospolitej Polskiej polega na „zobowiązaniu do wzajemnego poszanowania zakresu zadań konstytucyjnych organów państwa, ich kompetencji, nadto – do poszanowania godności urzędów i ich piastunów, wzajemnej lojalności, działania w dobrej wierze, informowania
o inicjatywach, gotowości do współdziałania i uzgodnień, ich dotrzymywania i rzetelnego wykonywania”. Zobowiązanie do współdziałania obydwu podmiotów, Trybunał
traktuje jako konsekwencję „fundamentalnej zasady ustrojowej” jaką stanowi zasada
dobra wspólnego („Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”). Konstytucyjnym obowiązkiem organów państwa jest realizowanie tej dyrektywy.15

5. Kwestia umiejscowienia pozycji władzy lokalnej (samorządowej) na gruncie zasady podziału i równowagi władzy, nie została, jak się wydaje, definitywnie rozstrzygnięta
przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał najpierw stał na stanowisku (jeszcze w okresie obowiązywania tzw. Małej Konstytucji), iż do ustroju samorządu
terytorialnego owa zasada nie ma zastosowania, aczkolwiek jak stwierdzał w żadnym
razie nie „zakazuje to przyjmowania przez ustawodawcę zwykłych rozwiązań, mających
na celu zachowanie dystansu personalnego między organami stanowiącymi (a więc
i kontrolującymi) a aparatem wykonawczym”.16 Sam związek miedzy konstrukcją samorządu terytorialnego a władzą wykonawczą, Trybunał ocenił jako „pośredni”.17 Wydaje
się, iż stanowisko Trybunału zmierzało w tym kierunku, aby poszczególne instytucje
(mechanizmy) wypracowane i związane z analizowaną zasadą, z uwagi na swoje praktyczne znaczenie, mogły być wykorzystywane w systemie funkcjonowania samorządu
terytorialnego. Natomiast, jak sądzę, zasada podziału i równowagi władzy jako taka, nie
może być odniesiona wprost, do sfery samorządu terytorialnego. Moim zdaniem, zasada podziału i równowagi władzy (art. 10 Konstytucji), nie odnosi się do ustroju samorządu terytorialnego. W art. 10 Konstytucji, ustrojodawcy chodzi o „ustrój Rzeczypospolitej Polskiej” czyli o ustrój państwa politycznego (władzy politycznej), nie zaś o sferę
społeczeństwa obywatelskiego, z którą to z kolei związany jest ten lub inny samorząd.

15 Por. OTK ZU 2009, nr 5, poz. 78, s. 788.
16 Por. orzeczenie TK z 23 kwietnia 1996 r. K 29/95, OTK 1996, nr 2, poz. 10.
17 Por. orzeczenie TK z 23 października 1995 r. K 4/95, OTK 1995, nr 2, poz. 11. Natomiast, co należy
podkreślić, Trybunał w wyroku z 29 listopada 2005 r. (P 16/04, OTK ZU 2005 A, nr 10, poz. 119)
zaliczył samorząd terytorialny do władzy wykonawczej.
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*
Zasada podziału i równowagi władzy zachowuje swoje klasyczne znaczenie, które
wywodzi się od Monteskiusza (lub jeszcze wcześniej od J. Locke’a). Owo liberalne myślenie związane z tą zasadą, zwłaszcza kwestia gwarancji, zasługuje na uznanie także
obecnie.
W naszym kraju, po roku 1989, zasada podziału i równowagi władzy została wyprowadzona przez Trybunał Konstytucyjny najpierw z zasady demokratycznego państwa
prawnego (przy nominalnym obowiązywaniu zasady jednolitej władzy państwowej).
Trybunał w tym czasie, jeszcze przed przyjęciem demokratycznych aktów ustrojodawczych, podkreślał iż władze w państwie prawnym muszą być od siebie rozdzielone, ale
zarazem musi między nimi panować równowaga i muszą współpracować ze sobą, między innymi, w celu ochrony praw człowieka.18 „Kamieniem milowym” orzecznictwa co
do rozważanej zasady było orzeczenie z 21 listopada 1994 r. (K 6/94) w sprawie Iryda.
Kolejne orzeczenia Trybunału, związane z nadzorem zwierzchnim ministra sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów (K45/07) lub związane ze sporem
kompetencyjnym (Kpt 2/08) rozwinęły znaczenie „równowagi” oraz „współdziałania”
władz. Jak się wydaje, zasada podziału i równowagi władzy może stać się przedmiotem
kolejnych wypowiedzi orzeczniczych, gdyż pod wpływem integracji Polski z Unią Europejską, w sytuacji gdy państwo przekazuje w zgodzie ze swoją Konstytucją określone
kompetencje organów władzy państwowej organom Unii, pojawia się problem podziału
władzy między państwem a organizacją ponadnarodową. Z punktu widzenia systemu
organów państwa, wymaga to kontynuowania dyskusji nad zasadą podziału władzy.

18 Por. orzeczenie Trybunał Konstytucyjnego z 9 listopada 1993 r., U 11/93, OTK – A 2003, nr 5,
poz. 43, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986-1995, t. IV, Warszawa 1993, s. 194.
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Mateusz Grochowski

WYMOGI FORMALNE JAKO INSTRUMENT
POLITYKI PRAWA CYWILNEGO
A EWOLUCJA STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH
NA PRZYKŁADZIE KRYZYSU REALNOŚCI
FORMY PISEMNEJ
1. Funkcjonalne pojmowanie formy w prawie prywatnym
Współczesne prawo prywatne traktuje wymogi w zakresie formy jako instrument realizacji określonych zadań w obrocie. Inaczej niż w prawie rzymskim, forma nie stanowi konstytutywnego elementu danego działania (decydującego o jego zaistnieniu), lecz
traktowana jest jako element o komplementarnym charakterze1, obligujący kontrahentów do podjęcia dodatkowych czynności w swoim interesie2, a także na rzecz osób trzecich3 lub w interesie powszechnym4. Szczegółowe funkcje formy, ujmowane w doktrynie
w szeregu bardziej lub mniej rozbudowanych katalogów5, stanowią przy tym niezbędne
uzasadnienie dla każdorazowego ograniczenia fundamentalnej dla prawa prywatnego

1 Por. zwł. W. Flume, Allgemeiner Teil des Bürgelichen Rechts. Zweiter Band. Das Rechtsgeschäft,
Berlin-Heidelberg-New York, 1979, s. 244 i n. O różnorodnych funkcjach wymogów formalnych
w prawie prywatnym por. m.in. P. Mankowski, Formvorschriften und Europäisches Privatrecht [w:]
Europäisches Vertragsrecht in Gemeinschaftsrecht, red. H. Schulte-Nölke, R. Schulze, Köln 2002,
s. 184 – 191; J. Górecki, Forma umów obligacyjnych i rzeczowych w prawie prywatnym międynarodowym, Katowice 2007, s. 26-28.
2 Dla przykładu – w celu zapewnienia trwałego dowodu treści złożonych oświadczeń, dla zwiększenia efektywności komunikacji związanej z zawieranym kontraktem, itd.
3 Utrwalenie treści czynności prawnej sprzyja jej jawności wobec wszystkich zainteresowanych (por.
J. Górecki, op. cit., s. 26-28; K. Larenz, M. Wolf, Allgemeiner Teil des Bürgelichen Rechts, München 2004, s. 487). Funkcję tę wzmacnia dodatkowo wpis do publicznego rejestru – który również uznawany być może za element formalny (jego przedmiotem jest jednak czynność prawna,
a nie oświadczenie woli) – por. E. Łętowska, Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 1995, s. 102-107;
G. Schiemann [w:] J. von Staudingers Kommentar zum Bürgelichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetz. Eckpfeiler des Zivilrechts, Berlin 2008, s. 94 i n. Kwestia ta pozostaje jednak
dyskusyjna.
4 Zwłaszcza w wypadkach, gdy forma jest zastrzegana w celu umożliwienia kontroli czynności przez
organy państwowe – por. m.in. P. Bydlinski [w:] Kurzkommentar zum ABGB: Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch samt Ehegesetz und Konsumentenschutzgesetz, red. H. Koziol et al., Wien 2005,
s. 783; L. Domański, System kodeksu zobowiązań, Warszawa 1934, s. 100; E. Drozd, Przeniesienie
własności nieruchomości, Warszawa-Kraków 1974, s. 139.
5 Por. m.in. P. Mankowski, op. cit., s. 185-191.
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zasady swobody formy6, przez wprowadzenie obowiązku składania oświadczeń7 w ustawowo określony sposób8.
Podporządkowanie wymogów formalnych podejściu funkcjonalnemu sprawia, że
należą one do modelowych instrumentów realizacji celów politycznych w dziedzinie
prawa prywatnego9. Ustawodawca wprowadza je jako bodziec, zmierzający do nadania
zachowaniom uczestników obrotu pożądanego kształtu. Z celami tymi wiąże się także
specyficzna konstrukcja skutków naruszenia wymogów formalnych, zachowująca autonomię względem ogólnych sankcji prawa prywatnego. Konsekwencje w ramach jednego z trzech klasycznych rygorów (ad solemnitatem, ad probationem, ad eventum) ściśle
łączą się z funkcjami formy – dookreślając je10 oraz motywując do zachowań zgodnych
z ustawowymi wymogami11.
Od innych prawnych narzędzi regulowania obrotu obowiązki formalne różni jednak
specyficzne instrumentarium, do którego sięga ustawodawca definiując poszczególne
typy formy. Ze względu na ich komunikacyjny charakter, szczegółowy sposób określenia przesłanek ich zachowania w większości wypadków opiera się bowiem z reguły na
sposobach utrwalania i przekazywania informacji już istniejących w praktyce społecznej – które ustawa przejać może in extenso lub konstruować na ich podstawie wymogi
o bardziej złożonym i wyspecjalizowanym charakterze12.

2. Pojęcie pisemności w prawie polskim de lege lata
i perspektywy jego racjonalizacji
I. Analiza wymogów formalnych aktualnie obowiązujących w polskim prawie prywatnym w perspektywie prawnoporównawczej nie pozostawia wątpliwości, że zapoży6 Por. art. I.–1: 107 DCFR oraz art. 11 konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 45, poz. 286); por. też R. Youngs,
English, French & German Comparative Law, London 2007, s. 541.
7 Zasadniczym przedmiotem formy w prawie prywatnym są właśnie różnorodne oświadczenia składane w obrocie – zwłaszcza oświadczenia wiedzy. W pewnych wypadkach mówić można jednak
także o formie innych zdarzeń prawnych (por. przyp. 3).
8 Por. K. Larenz, M. Wolf, op. cit., s. 484.
9 Por. L. Petrażycki, O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane, red. A. Kojder, Warszawa 1985,
s. 356. Ogólnie o koncepcji naukowej polityki prawa L. Petrażyckiego por. także m.in. H. Groszyk,
A. Korybski, O programie tworzenia prawa Leona Petrażyckiego, „Annales UMCS”, Sectio G, 1981,
vol. XXVIII, s. 3-11 oraz M. Pecyna, Naruszenie zobowiązania w świetle harmonizacji prawa zobowiązań. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2009, s. 41-45.
10 Zwłaszcza przez wskazanie, czy spełnienie danej funkcji jest na tyle istotne, by przesądzało o ważności czynności prawnej (ad solemnitatem), czy też jedynie o skuteczności niektórych jej postanowień (ad eventum), względnie o trudnościach w wykazaniu faktu jej dokonania i treści w postępowaniu (ad probationem).
11 Por. ogólnie o roli sankcji jako gwarancji spełnienia celów normy prawnej, H. Groszyk, Refleksje
o przyszłości sankcji prawnej (Przyczynek do ewolucji sankcji prawnej w społeczeństwach przyszłości [w:] Problemy teorii i filozofii prawa, red. H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek, W. Skrzydło,
W. Śladkowski, Lublin 1985, s. 101.
12 Relację tę dobrze odzwierciedla m.in. forma aktu notarialnego, bazująca na, przejętym z praktyki
obrotu, pojęciu pisemności.
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czenie to dotyczy przede wszystkim pisemności, stanowiącej węzłowy element systemu
wymogów formalnych i podstawowy punkt odniesienia dla konstrukcji innych, bardziej lub mniej złożonych, postaci formy13. Notabene, szeroko rozumiana pisemność
(informacje utrwalane przy użyciu znaków pisma) pozostaje w praktyce najczęstszym
sposobem utrwalenia i przekazywania informacji w obrocie, wybieranym przez kontrahentów niezależnie od jego ustawowego zastrzeżenia. Przekonanie o szczególnej
wartości i stanowczości oświadczeń sporządzonych na piśmie (a verbal contract isn’t
worth the paper it’s written on)14 wynika przede wszystkim z ich trwałości, a co za tym
idzie – szczególnej mocy dowodowej na wypadek późniejszych kontrowersji co do treści
stosunku prawnego. O ile jednak forma pisemna przyjmowana w obrocie vi consensu
kształtowana być może przez strony w sposób dowolny, na zasadzie ogólnej kompetencji
do wyboru sposobu komunikacji w relacjach kontraktowych (swoboda zawarcia i treści
pacti de forma), o tyle minimalny poziom tych wymogów, wprowadzony w sposób kogentny przez ustawodawcę, nie posiada podobnej elastyczności.
Nie ulega wątpliwości, że pisemność, podobnie jak inne wymogi formalne, pozostaje
konstrukcją wtórną względem praktyki obrotu. Jej geneza wynika z powszechnego zwyczaju komunikowania się w obrocie za pomocą podpisanych papierowych dokumentów,
spozytywizowanej następnie przez ustawodawcę w ramach definicji formy pisemnej.
Rozwój technologii komunikacyjnych opartych o elektroniczne (i zbliżone do nich) nośniki informacji, prowadzący do zmiany komunikacyjnego uzusu, w naturalny sposób
powinien więc również pociągać za sobą ewolucję treści norm prawnych.
Mimo to, dotychczasowa regulacja zwykłej formy pisemnej (art. 78 § 1 k.c.), będącej
podstawowym wymogiem formalnym w polskim prawie prywatnym, opiera się na tradycyjnym katalogu przesłanek, znacznie odbiegających od powszechnie akceptowanych
w obrocie sposobów komunikacji. Obowiązek utrwalenia przekazu za pomocą znaków
pisma na nośniku pozwalającym na ich bezpośrednie odczytanie oraz wymóg własnoręcznego podpisanie tak sporządzonego dokumentu przez autora oświadczenia w wielu wypadkach nadmiernie krępują kontrahentów, podnosząc stopień skomplikowania
i kosztowności transakcji15. Wprowadzenie tak wysokiego poziomu wymogów formalnych, bez stworzenia mniej rygorystycznej alternatywy, w wielu wypadkach znacznie
przekracza korzyści, jakie wynikać mogą dla stron z ich zachowania. Równocześnie,
w wielu wypadkach zbliżone cele mogłyby zostać zrealizowane za pomocą tańszych
i powszechnie dostępnych technologii – zwłaszcza w obrocie elektronicznym. Brak realnego otwarcia regulacji formy na nowe praktyki komunikacyjne (o znikomym znaczeniu kwalifikowanej formy elektronicznej mowa niżej) utrwala sytuację, w której „współczesne przepisy o formie czynności prawnych i istniejące możliwości elektronicznego
przetwarzania danych dzieli różnica całej epoki”16.

13 Por. m.in. P. Mankowski, op. cit., s. 184.
14 Tak, cytując powiedzenie producenta fi lmowego S. Goldwyna, H. Kötz, A. Flessner, European
Contract Law: Formation, validity, and content of contracts. Contract and third parties, Oxford
1997, s. 79.
15 O czym również niżej, w punkcie 3.
16 S. Rudnicki, Współczesne problemy formy czynności prawnych w świetle judykatury niemieckiej,
„Monitor Prawniczy” 1997, nr 7, s. 272.
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Problemy rodzące się na granicy prawa i praktyki obrotu w związku z tradycyjnym
definiowaiem pisemności, dotyczą obu podstawowych elementów tgo wymogu: obowiązku sporządzenia pisemnego dokumentu oraz wymogu podpisu własnoręcznego lub
równoważnego z nim podpisu elektronicznego o odpowiednim stopniu wiarygodności.
Dotychczasowa historia dyskusji nad pojęciem pisemności pokazuje jednak, że o ile pojęcie dokumentu stosunkowo łatwo poddaje się rozszerzeniu i uelastycznieniu (zwłaszcza przez objęcie nim nośników innych niż papier oraz sposobów zapisu innych niż
znaki pisma), znacznie poważniejsze problemy ustawodawcze i interpretacyjne stwarza
przesłanka własnoręczności podpisu17. Zasadniczy kierunek zmian klasycznego ujęcia
formy pisemnej wiązać musi się więc przede wszystkim z poszukiwaniem alternatywnych konstrukcji i mechanizmów pozwalających na uelastycznienie wymogu podpisu
lub całkowitą rezygnację z niego, przy zachowaniu funkcji pisemności adekwatnych do
potrzeb transakcji określonego typu.

II.18 Pierwszym krokiem w kierunku modernizacji formy pisemnej stało się wprowadzenie na mocy dyrektywy 1999/93/WE o podpisie elektornicznym19, możliwości dokonywania czynności prawnych z użyciem tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego (zabezpieczonego certyfikatem wystawionym przez upoważniony do tego podmiot)
oraz zrównania skutków prawnych tej formy ze zwykłą formą pisemną (art. 78 § 2 k.c.)20.
W konekwencji tej zmiany doszło do rozszerzenia dotychczasowego rozumienia dokumentu o tzw. dokument elektroniczny (verba legis: „elektroniczną postać oświadczenia
woli”), jak również odejście od ściśle interpretowanego wymogu własnoręczności podpisu jako składnika pojęcia pisemności21. Faktyczne znaczenie nowelizacji okazało się
jednak dość znikome – w związku z kosztownością technologii koniecznej do posługiwania się podpisem elektronicznym, małym zainteresowaniem przedsiębiorców (będących głównymi adresatami tej regulacji) oraz niewielką liczbą podmiotów świadczących

17 Jak zauważa S. Whittaker, op. cit., s. 203, porównawcza analiza definicji formy pisemnej w różnych
systemach prawa prywatnego przekonuje, że podpis nie stanowi jej koniecznego elementu.
18 Uwagi zawarte w punktach II – VI stanowią rozwinięcie wybranych tez rozdziału II pracy magisterskiej Wymogi formalne w umowach z udziałem konsumentów napisanej pod kierunkiem dr.
hab. prof. UMCS M. Nazara na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.
19 Dyrektywa 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz. Urz. UE z 2000 r., L 13, s. 12).
20 Kwalifi kowane forma elektroniczna oświadczenia woli w rozumieniu art. 78 § 2 k.c. nie mieści się
w pojęciu zwykłej formy pisemnej zawartym w § 1 tego przepisu. Redakcja art. 78 k.c. nie pozostawia wątpliwości, że w sensie technicznym chodzi tu o dwa różne rodzaje formy, które są równoważne jedynie pod względem skutków prawnych (por. szerzej K. Górska, Zachowanie zwykłej
formy pisemnej czynności prawnych, Warszawa 2007, s. 219-223; odmiennie W. Kocot, Wpływ internetu na prawo umów, Warszawa 2004, s. 327).
21 Jak zauważa S. Whittaker, pojęcie podpisu zostało tu rozciągnięte (wbrew tradycyjnej semantyce) na elektroniczne sposoby potwierdzania autentyczności przekazu, przez co w tym wypadku
„funkcja wymogu formalnego określa jego nazwę” (op. cit., s. 205).
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usługi certyfikacyjne22 forma elektroniczna już od samego powstania cieszy się znikomą
popularnością 23.
Narastający dysonans między praktyką obrotu a konstrukcją zwykłej formy pisemnej prowadził jednak do poszukiwania środków zaradczych na poziomie regulacji
o bardziej szczegółowym charakterze, w ramach wyspecjalizowanych konstrukcji prawa prywatnego.
I tak, zgodnie z art. 92110 § 1 k.c., podpis dłużnika na dokumencie (papierze wartościowym) na okaziciela może zostać zapisany nie tylko własnoręcznie, lecz także w sposób mechaniczny24. Rozwiązanie to zostało powtórzone w innych regulacjach dotyczących papierów wartościowych na okaziciela (m.in. w art. 90 ust. 2 prawa bankowego25)26,
a także dokumentów imiennych (art. 328 § 2 zd. 2 k.s.h.). We wszystkich tych wypadkach możliwość mechanicznego odwzorowania podpisu motywowana jest względami
pragmatycznymi, przede wszystkim ułatwieniem emisji papierów wartościowych27 mającej często charakter masowy i powtarzalny – z którego persektywy wymóg własnoręczności podpisu byłby zbyt wygórowany i kosztowny.
W innym szczególnym sektorze obrotu – czynnościach bankowych – ustawodawca dopuścił natomiast składanie oświadczeń woli „w postaci elektronicznej”, zrównując
ich skutki prawne z „formą pisemną” (art. 7 ust. 1 – 3 prawa bankowego28)29. U źródeł
wprowadzenia tego przepisu leżało bez wątpienia dążenie do odformalizowania i przyspieszenia obrotu bankowego (zwłaszcza dokonywanego na odległość), przy zachowaniu jego bezpieczeństwa i stabilności – którym przede wszystkim służyłaby tradycyjnie
rozumiana pisemność30.
W podobnym kierunku zmierza także art. 1162 § 2 zd. 1. k.p.c.31, zgodnie z którym dla
skuteczności zapisu na sąd polubowny wystarczające jest zamieszczenie go w wymienia-

22 Zgodnie z danymi Narodowego Centrum Certyfi kacji, obecnie jest ich osiem (https://www.nccert.
pl/ncc/rejestr/rejestr_wysz–1.aspx, stan z 22 marca 2011 r.). Należy przy tym odnotować interesujące stanowisko S. Whittakera, który uznaje certyfi kację podpisów elektronicznych za rodzaj
wymogów formalnych (op. cit., s. 206).
23 Por. m.in. U. Ernst, A. Rachwał, F. Zoll, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2011, s. 180;
M. Giaro, Forma rozwiązania umowy o pracę – koncepcja alternatywna, „Praca i Zabezpieczenie
Społeczne” 2009, nr 9, s. 22.
24 Przepis wprowadzony ustawą z 1990 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 321), która weszła w życie 1 października
1990 r.
25 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r., t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 ze zm.
26 Regulacje te stanowią więc raczej superfluum, powielające jedynie rozwiązanie art. 92110 § 2 k.c. –
tak A. Janiak, Komentarz do art. 92110 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania – część
szczególna, red. A. Kidyba, Lex 2010.
27 Por. K. Zawada [w:] Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do artykułów 450-1088, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2009, s. 932; C. Żuławska [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 2009, s. 1053.
28 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r., t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 ze zm.
29 O konieczności zaliczenia do ustawowych przesłanek tej formy także elementów wskazanych
w ust. 2 tego przepisu trafnie F. Wejman [w:] Prawo bankowe. Komentarz, t. I, Komentarz do art.
1 – 92, red. F. Zoll, Kraków 2005, s. 177-180; podobnie też SN w postanowieniu z 10 grudnia 2003 r.,
V CZ 127/03, niepubl.
30 Por. m.in. F. Wejman, op. cit., s. 180.
31 Wprowadzonym wraz z całą częścią piątą k.p.c. ustawą z 28 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1478).
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nych przez strony pismach lub oświadczeniach składanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość pozwalających na utrwalenie ich treści. Uznanie, że dany
sposób przekazywania danych spełnia ten wymóg, ustawodawca uzależnił tu zatem od
funkcjonalnej oceny trwałości dokumentu oraz możliwości jednoznacznej identyfi kacji
osoby składającej oświadczenie32. Regulacja ta wprowadzona została w celu złagodzenia
ogólnego wymogu sporządzenia zapisu w zwykłej formie pisemnej (art. 1162 § 1 k.p.c.),
dyktowanego potrzebą urealnienia regulacji jego formy w warunkach współczesnego
obrotu – w znacznej części dokonywanego w praktyce za pomocą technik komunikacji
niewiążących się z zachowaniem wymogów art. 78 k.c.33. Złagodzony w ten sposób rygor
formalny nie wymaga podpisu stron w formie tradycyjnej ani elektronicznej34, lecz dla
jego zachowania wystarczające jest przesłanie oświadczenia faksem lub wiadomością
SMS, zapisanie na nośniku elektronicznym z możliwością łatwego wydruku, już jednak
nie przekazanie go za pośrednictwem strony internetowej35.

III. Przepisy te ujawniają wyraźną tendencję do łagodzenia tradycyjnego rozumienia pisemności w wypadkach, w których brak alternatywy dla wymogów art. 78 k.c.
byłby rozwiązaniem nadmiernie formalistycznym, niezgodnym z pragmatyką obrotu.
Znacznie bardziej dyskusyjna pozostaje natomiast odpowiedź na pytanie, czy traktowane mogą być one jako wyraz ogólniejszej woli ustawodawcy co do łagodzenia rygoryzmu
wymogów formalnych w skali systemowej. Innymi słowy, konieczne wydaje się określenie możliwości uelastycznienia wykładni samego art. 78 k.c., niezależnie od obowiązujących de lege lata ustawowych wyjątków w tym zakresie.
Dotychczasowe próby racjonalizacji wymogu pisemności w prawie polskim koncentrowały się przede wszystkim na argumentacji dynamicznej i funkcjonalnej – poszukując w nich narzędzi dla urealnienia ustawowych przesłanek zwykłej formy pisemnej na
tle praktyki obrotu. Dyskusja ta ma już stosunkowo długą tradycję w polskiej literaturze

32 Tak w szczególności SN w postanowieniu z 22 lutego 2007 r., IV CSK 200/06, OSNC 2008, nr 2,
poz. 206, w którym za niespłniające wymogu formalnego z art. 1162 § 2 zd. 1 k.c. uznano potwierdzenie woli zawarcia umowy maklerskiej na stronie www. Odmiennie B. Sołtys, Forma umowy
o arbitraż [w:] Europeizacja prawa prywatnego, t. II, red. M. Pazdan et al., Warszawa 2008, s. 412 –
którego zdaniem wymóg formalny zapisu zostaje spełniony w razie potwierdzenia autentyczności
oświadczenia, podczas gdy jego autorstwo może zostać dowiedzione za pomocą innych środków
dowodowych.
33 Por. T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008, s. 128; A. Proksa, Z problematyki
formy zapisu na sąd polubowny [w:] Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej
Izbie Gospodarczej w Warszawie, red. J. Okolski et al., Warszawa 2010, s. 124 i n.
34 Inaczej jednak wymóg ten rozumie A. Zieliński [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz,
red. A. Zieliński, Warszawa 2008, s. 1642, którego zdaniem, przy wykorzystaniu niektórych środków komunikacji na odległość (np. poczty elektronicznej) w grę wchodzić będą ogólne przepisy
o podpisie elektronicznym.
35 Por. T. Ereciński, K. Weitz, op. cit., s. 129 i powołana tam literatura; R. Morek, Mediacja i arbitraż
(art. 1831 – 18315, 1154 – 1217 KPC). Komentarz, Warszawa 2006, s. 142 i n.; B. Sołtys, op cit., s. 411
i n. A. Proksa (op. cit., s. 125 – 128) wskazuje jednak na dysfunkcjonalną redakcję zd. 2 tego przepisu, budząca poważne wątpliwości interpretacyjne zwł. w odniesieniu do klauzul arbitrażowych
zawartych we wzorcach umów).
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prawniczej i pracach kodyfi kacyjnych36. Podnoszone w jej trakcie argumenty zachowują
przy tym pełną aktualność, choć zagadnienia leżące u jej genezy – koncentrujące się wokół problemu mechanicznej reprodukcji podpisu (za pomocą np. faksymile czy stampili)
– w warunkach współczesnych transakcji straciły już częściowo na znaczeniu.

IV. Pierwsze z zaproponowanych rozwiązań skupia się na rozważeniu wpływu
utrwalonej praktyki obrotu na zadania formy pisemnej i podpisu. Jak wskazują jego
zwolennicy (S. Grzybowski, Z. Radwański37), w przypadku transakcji o masowym
i powtarzalnym charakterze niekwestionowaną regułą („prawem zwyczajowym”38) pozostaje możliwość własnoręcznego podpisania jedynie oryginału dokumentu, którego
kopie bez przeszkód mogą zostać sygnowane faksymilą, pismem maszynowym itd. –
i udostępniane w tej formie adresatom (przez doręczenie indywidualne lub upublicznienie ad incertas personas)39. Podstawowym zarzutem, jaki sformułować można pod
adresem tego stanowiska, jest jednak zbyt dowolne utożsamianie oświadczenia woli
(złożonego zgodnie z wymogami art. 78 k.c.) z informacją o tym oświadczeniu, będącą
oświadczeniem wiedzy (sygnowaną podpisem odbitym mechanicznie)40. Odejście od
kodeksowej regulacji pisemności jest więc w tym wypadku jedynie pozorne – w znacznym stopniu powielając jedynie ogólną regułę odpowiedniego (a więc z wszelkimi koniecznymi modyfi kacjami) stosowania do oświadczeń wiedzy przepisów o oświadczeniach woli41. Zdaniem części autorów, przeciwko elastycznemu traktowaniu przesłanek
36 Kwestia uelastycznienia zwykłej formy pisemnej była dyskutowane już w toku prac nad kodeksem
zobowiązań. Zgodnie z art. 27 Projektu prawa o zobowiązaniach z 1923 r., „podpis ręczny można
zastąpić podpisem uskutecznionym sposobem mechanicznym (stampilją) w przypadkach, w których w obrocie jest to używane” – co, jak stwierdził E. Till, wraz z innymi przepisami o formie
„uświęca dotychczasową praktykę popartą doświadczeniem” (por. idem, Polskie prawo zobowiązań (część ogólna). Projekt wstępny z motywami, Lwów 1923, s. 6, 63). Ostatecznie zrezygnowano
jednak z wprowadzenia takiego rozwiązania na poziomie ogólnym, motywując to ryzykiem stworzenia okazji dla nadużyć – nie wykluczając jednak możliwości liberalizacji przesłanek pisemności w przypadku bardziej szczegółowej problematyki oświadczeń jednostronnych, m.in. papierów
wartościowych na okaziciela – por. J. Korzonek, I. Rosenbluth, Kodeks zobowiązań. Komentarz.
Przepisy wprowadzające, wyciąg z motywów ustawodawczych, ustawy dodatkowe, t. 1, Kraków
1936, s. 278. W późniejszych opracowaniach pojęcie własnoręczności podpisu (art. 112 § 1 k.z.)
interpretowne było jednakże w sposób ścisły – por. m.in. R. Longchamps de Berier, Zobowiązania
(opr. J. Górski), Poznań 1948, s. 119; L. Peiper, Kodeks zobowiązań, Kraków 1934, s. 145; J. Namitkiewicz, Kodeks zobowiązań. Komentarz dla praktyki, t. 1, Część ogólna, art. 1 – 293 (oprac. przy
współudziale A. Samolińskiego), Łódź 1949, s. 167.
37 W późniejszych wypowiedziach autor ten zmienił jednak to stanowisko, opowiadając się za bezwzględnym charakterem przesłanki własnoręczności podpisu – por. Z. Radwański [w:] System
prawa prywatnego…, s. 129 i n.
38 Tak Z. Radwański [w:] System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Ossolineum 1985, s. 625 – precyzyjniej jednak, należałoby mówić w tym wypadku o zwyczaju.
39 S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Warszawa 1974, s. 561.
40 Tak J. Kaspryszyn, Podpis własnoręczny jako element zwykłej formy pisemnej czynności prawnych,
Warszawa 2007, s. 108.
41 Por. m.in. M. Lemkowski [w:] J. Grykiel, M. Lemkowski, Czynności prawne. Art. 56 – 81 KC. Komentarz, Warszawa 2010, s. 102; M. Piekarski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, red. J. Ignatowicz, Warszawa 1972, s. 1146.
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formy pisemnej przemawia także charakter tego przepisu, który ze swojej natury (jako
regulacja o charakterze technicznym) powinien być interpretowany w sposób ścisły42.
Wskazuje się również, że przedmiotem podobnie ścisłej interpretacji powinien być także art. 92110 § 1 k.c., w którym ustawodawca wprowadził wyjątek od przesłanki własnoręczności podpisu – kładąc tym samym kres wspomnianemu „prawu zwyczajowemu”43.

V. Konieczność respektowania utrwalonych w obrocie zwyczajów komunikacyjnych
stanowi także punkt oparcia dla kolejnego stanowiska, proponowanego przez A. Jędrzejewską. Jak zauważa autorka, w przypadku pewnych transakcji, zwłaszcza o masowym
charakterze, powszechnie praktykowane jest sygnowanie dokumentów podpisem odbitym mechanicznie – co pozwalałoby na nadanie tak „podpisanym” oświadczeniom woli
pełnej skuteczności prawnej, o ile doszłoby do spełnienia przynajmniej niektórych, podstawowych funkcji podpisu44. Dotyczy to sytuacji, w których kontrahenci, zawierający
umowy danego rodzaju w sposób masowy, nie mają podstaw do obaw, by mechaniczne
odwzorowanie podpisu stać się mogło źródłem nadużyć. Zwiększone ryzyko częściowo
odformalizowanych transakcji często bywa przy tym wkalkulowane w korzyści wynikające dla strony ze zmniejszenia technicznych kosztów zawarcia umowy45.
Z drugiej jednak strony, z powodu spełnienia zadań podpisu (zwłaszcza funkcji
autentyfi kacyjnej) – między innymi w razie przesłania jedynie obrazu a nie oryginału
dokumentu, np. faksem – nie można przyjąć, by złagodzona w ten sposób postać pisemności wywołać mogła skutek równoważny ze zwykłą formą pisemną46. Jeżeli jednak
strona, która świadomie zawarła umowę w formie uchybiającej wymogom ustawowym,
podnosi ten fakt jako zarzut, wówczas powoływanie się na niedochowanie wymaganej
prawem formy uznać można ex post za sprzeczne „z zasadami etycznego postępowania
w obrocie prawnym”47. Zarzut niewłaściwej formy może być w takim wypadku traktowany na podstawie art. 354 k.c. jako działanie contra factum proprium i nieuwzględniony w razie ewentualnego sporu. Jak jednak uważa autorka, reguła ta nie znajdzie
zastosowania do sytuacji, gdy wymóg pisemności wynika z umowy stron lub z jednostronnego określenia przez podmiot formy swoich przyszłych oświadczeń48.
To interesujące na tle polskiej doktryny stanowisko, wydaje się dość atrakcyjnym
sposobem rozluźnienia kodeksowego rygoru pisemności – przy czym, jak stwierdza
sama A. Jędrzejewska, szczególnie obiecujące wydaje się ono na gruncie prawa konsu-

42 Por. D. Einsele [w:] Münchener Kommentar zum Bürgelichen Gesetzbuch, Band 1, Allgemeiner Teil.
1. Halbband: §§ 1–240, ProstG, red. F.J. Säcker, München 2006 s. 1497.
43 Por. m. in. K. Knoppek, Dokument w procesie cywilnym, Poznań 1993, s. 44; J. Kaspryszyn, Podpis
własnoręczny jako element zwykłej formy pisemnej czynności prawnych, Warszawa 2007, s. 108 i n.
oraz powołana tam literatura.
44 Tak zwł. A. Jędrzejewska, Pisemna forma oświadczenia woli a „automatyzacja” obrotu prawnego,
„Państwo i Prawo” 1993, z. 1, s. 71 i n.
45 Ibidem, s. 70.
46 Ibidem, s. 72.
47 Ibidem, s. 71.
48 Ibidem, s. 73. Wydaje się jednak, że w sytuacji takiej często przyjąć będzie jednak można konkludentną zmianę lub uchylenie przez strony wcześniejszego porozumienia co do formy.
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menckiego, gdzie nieprofesjonalny uczestnik obrotu, chcąc uzyskać świadczenie, często
nie posiada dostatecznej siły w relacji kontraktowej, by „wymóc na profesjonaliście dochowania rygorów formy pisemnej składanych przez niego oświadczeń woli”49. Podstawową słabością tej koncepcji pozostają jednak jej stosunkowo wąskie granice, wynikające z niedostatku w prawie polskim odpowiednich narzędzi pozwalających na otwarcie
regulacji wymogów formalnych na kryteria pozaprawne. Zgodnie z powszechnie przyjmowanym zapatrywaniem, regulacje mające na celu uelastycznienie kryteriów oceny
zachowań podmiotów prawa, ograniczają się wyłącznie do płaszczyzny merytorycznej,
z wyłaczeniem elementów o charakterze formalnym. Dotyczy to również wskazywanego przez autorkę art. 354 k.c., odnoszącego się do wykonania zobowiązania, rozumianego jako spełnienie świadczenia zgodnie z treścią stosunku prawnego (art. 56 k.c.)50 –
a więc oceniającego już ukształtowany stosunek prawny, niezależnie od zdarzeń, jakie
nastąpiły na etapie jego kreacji (w tym formy oświadczeń stron). Również sama konstrukcja venire contra fatum proprium pozostaje dość zawodnym mechanizmem modyfikacji rozumienia wymogów formalnych. Uważa się ją bowiem wyłącznie za zasadę
interpretacyjną 51, która nie może stanowić samodzielnej podstawy do formułowania
zarzutu – a tym bardziej, do pominięcia przepisów wprowadzających sankcje wadliwości czynności prawnych. Jest ona natomiast przydatna w tych wypadkach, w których
ustawodawca wyraźnie zezwolił na sięgnięcie w toku stosowania prawa do kryteriów
pozaprawnych (jak słuszność i ochrona zaufania uczestników obrotu)52 – które jednak,
jak mowa wyżej, służyć mogą jako narzędzie kontroli treści czynności prawnej, nie zaś
jej formy. Zbyt szerokie stosowanie sposobu interpretacji zaproponowanego przez A. Jędrzejewską mogłoby grozić więc, co zauważa sama autorka, formułowaniem wniosków
contra legem53.

VI. Ten sam problem, przy użyciu celowościowo-funkcjonalnych reguł wykładni
próbuje rozwiązać także M. Giaro, którego zdaniem konieczne jest odejście od tradycyjnego poglądu wiążącego użycie przez ustawodawcę słów „pismo” i bliskoznacznych

49 Ibidem, s. 71.
50 Tak M. Safjan [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1-44911, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2005, s. 843.
51 Tak przede wszystkim Z. Radwański [w:] System prawa prywatnego…, t. 2, s. 104 – 110, który jest
zwolennikiem ograniczonego stosowania tej zasady, wskazując, że nie może być ona samodzielnym źródłem kształtowania treści stosunku zobowiązaniowego. Pogląd ten sformułowany został
jako polemika ze stanowiskiem A. Jędrzejewskiej, która – najsilniej jak dotąd w polskiej doktrynie
– opowiedziała się za możliwością stosowania tej zasady jako narzędzia modyfi kacji treści czynności prawnej wynikającej z oświadczeń woli stron (eadem, Koncepcja oświadczenia woli w prawie
cywilnym, Warszawa 1992, s. 214-217).
52 Por. sposób powołania tej zasady w orzecznictwie, m. in. wyrok SN z 18 października 2006 r.,
II CSK 121/06 (w kontekście klauzuli ustalonych zwyczajów z art. 56 k.c.) oraz wyrok SN z 8 listopada 2007 r., III CSK 183/07, niepubl. (w kontekście klauzuli zasad współżycia społecznego z art.
58 § 2 k.c.).
53 Por. A. Jędrzejewska, Pisemna…, s. 72.
54 Por. M. Giaro, Forma…, s. 23; Ibidem, Cywilnoprawne pojęcie pisemności w społeczeństwie informacyjnym, „Państwo i Prawo” 2009, nr 10, s. 38.
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z zastrzeżeniem przez ustawodawcę zwykłej formy pisemnej54. Pozwoliłoby to na bardziej elastyczne traktowanie tych przepisów, dla których wystarczające byłoby zastosowanie „formy tekstowej“ (w rozumieniu zbliżonym do wprowadzonej w § 126b BGB
Textform55) lub „dokumentu” (jako tekstowego utrwalenia pewnej informacji, która nie
ma charakteru oświadczenia woli)56.
Stanowisko to poszukuje możliwości uelastycznienia kodeksowego wymogu pisemności na gruncie funkcji formy pisemnej, wśród których autor szczególnie akcentuje
funkcję komunikacyjną, wymagającą czytelności i trwałości zapisu57. Dla realizacji tych
zadań nie jest natomiast konieczny własnoręczny podpis autora oświadczenia, którego
funkcje mogą zostać zrealizowane przy użyciu narzędzi komunikacji elektronicznej –
przy czym w niektórych wypadkach strony celowo rezygnować mogą z części ochrony,
jaką daje im podpis, zyskując w zamian prostszą i tańszą drogę komunikacji (np. przez
posłużenie się w stosunkach handlowych pocztą elektroniczną)58.
U podstaw stanowiska M. Giary leży trafne przekonanie, że k.c. nie wprowadza
zamkniętego katalogu postaci formy (o czym świadczy zwłaszcza możliwość jego rozszerzania w drodze umownej). Jak jednak zauważa autor, proponowane rozumowanie
napotyka na przeszkodę w postaci ogólnej reguły art. 73 k.c., wprowadzającej rygor ad
solemnitatem dla wszystkich rodzajów formy szczególnej innych niż zwykła forma pisemna. Prowadziłoby to do absurdalnego rezultatu, w której proponowane wymogi,
mniej rygorystyczne niż zwykła forma pisemna, pociągałyby za sobą sankcje o znacznie
surowszym charakterze. Dla pokonania tej trudności M. Giaro proponuje, by na gruncie
tego przepisu, za „inne formy szczególne” uznać jedynie kwalifi kowane postaci formy
pisemnej59. Konkluzja ta wydaje się jednak podstawową wadą tego rozumowania, wychodząc ze zbyt dowolnej de lege lata interpretacji wyrażeń ustawowych. Wnioskowi
temu przeczy przede wszystkim utrwalony sposób językowego rozumienia tego wyrażenia, odnoszonego do każdego wymogu formalnego (innego niż zwykła forma pisemna), mającego charakter „szczególny” względem ogólnej zasady swobody formy (art. 60
k.c.). Na konieczność pozostania przy dotychczasowej wykładni art. 73 k.c. wskazuje
także funkcja tego przepisu, stanowiącego ogólną podstawę dla sankcjonowania naruszeń wymogów formalnych, o ile ustawodawca nie zastrzegł dla nich innego skutku.
Wyłączenie jego stosowania do form szczególnych spoza zakresu k.c. pozbawiałoby je
w istocie jakiejkolwiek bezpośredniej sankcji – co byłoby zjawiskiem oczywiście niepożądanym z punktu widzenia efektywności tych regulacji i ich celów politycznoprawnych.

55 Forma ta wymaga utrwalenia oświadczenia w dokumencie lub w innej trwałej postaci, za pomocą
znaków pisma, w sposób wskazujący na autorstwo oświadczenia oraz fakt jego złożenia (definitywność); przesłanką jej zachowania nie jest podpis własnoręczny – por. szerzej m.in. K. Larenz,
M. Wolf, op. cit., s. 498; D. Einsele, op. cit., s. 1496-1501.
56 Podobnie rozumiane pojęcie pisemności charakterystyczne jest, jak wskazuje M. Giaro, również
dla międzynarodowego obrotu prawnego (Cywilnoprawne…, s. 35 i n.).
57 Por. M. Giaro, Forma…, s. 23.
58 Por. idem, Cywilnoprawne…, s. 41-43.
59 Ibidem, s. 44.
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VII. Podsumowując, żaden z zaproponowanych do tej pory sposobów rozwiązania
problemu zbyt małej elastyczności wymogu formy pisemnej w polskim prawie prywatnym nie stanowi w pełni skutecznego remedium na kryzys, w jakim znalazło się pojęcie
pisemności w związku z rozwojem nowoczesnych technik komunikacji. Sposób ukształtowania tej formy w kodeksie cywilnym znacznie utrudnia konstruowanie poprawnych
i operatywnych rozwiązań na gruncie wykładni. Co jednak nie jest możliwe na gruncie
regulacji formy oświadczenia woli, pozostaje w pełni do przyjęcia w przypadku wymogów formalnych zastrzeganych dla oświadczeń innego rodzaju (zwłaszcza oświadczeń
wiedzy), do których kodeksowy reżim formy stosuje się jedynie odpowiednio.
Jak przekonuje dotychczasowa dyskusja o pojęciu pisemności, jedyną perspektywą
urealnienia tego wymogu w przypadku oświadczeń woli, stanowiących pierwszoplanowy i najbardziej doniosły prawnie przedmiot obowiązków formalnych, pozostaje ingerencja ustawodawcy. Z dużą pewnością można przy tym uznać, że nowelizacja przepisów o formie pisemnej w prawie polskim, dokonywana do tej pory w sposób punktowy,
uzupełniona zostanie w najbliższej przyszłości zmianą o charakterze systemowym.
Jej bezpośrednią zapowiedź stanowiły przepisy o formie oświadczeń woli w projekcie
I księgi kodeksu cywilnego z 2008 r. (art. 104 – 115), które następnie stały się podstawą
dla opracowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego ustawy nowelizującej
w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego60. Projekty te rozszerzają pojęcie pisemności o jej mniej sformalizowaną postać – „formę dokumentową” – nawiązującą do
konstrukcji niemieckiej Textform, wzbogacając jednak jej zakres o inne sposoby zapisu,
niezwiązane z użyciem znaków pisma (np. obrazy lub nagrania dźwiękowe).
Rozbudowanie kodeksowego katalogu wymogów formalnych w kierunku form bardziej elastycznych i pojemnych technicznie niż tradycyjnie rozumiana forma pisemna
zgodne jest przy tym z ogólnym kształtem regulacji wymogów formalnych przyjętym
w ramach prac nad harmonizacją europejskiego prawa prywatnego (por. art. I.–1:106
i I.–1:107 DCFR). Rozwiązania te poszukują możliwości urealnienia regulacji formy
w nowych warunkach komunikacyjnych na drodze dekonstrukcji tradycyjnego pojęcia pisemności i osobnego operowania pojęciami dokumentu i podpisu61. Projektowana
w ten sposób modyfkacja sposobu rozumienia formy pisemnej ma niewątpliwie u swego
podłoża ogólną zasadę efektywności prawa UE (effet utile), pociągającą za sobą konieczność preferowania funkcjonalnego podejścia w wykładni prawa62 – a w dalszej konsekwencji: operacjonalizacji klasycznych struktur w celu zapewnienia skutcznej realizacji
politycznoprawnych celów prawodawcy unijnego.

60 Projekt pozostaje aktualnie na poziomie prac sejmowych – por. M. Domagalski, Esemes i e-mail
zastąpią papierowy dokument oraz wywiad z J. Gołaczyńskim: Zbliżenie świata papieru i elektroniki – oba teksty opublikowane w Rzeczpospolitej z 27 stycznia 2011 r.
61 Na temat wymogów formalnych w DCFR por. szerzej komentarz do art. I.–1:106 i I.–1:107 DCFR
[w:] Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frme of Reference (DCFR). Outline Edition, red. Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke, et al., Münich 2009.
62 Por. ogólnie m.in. L. Leszczyński, Celowościowo-funkcjonalny kontekst wykładni prawa wspólnotowego. Czynniki kształtujące paradygmat [w:] Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. L. Leszczyński, Lublin 2005, s. 86-96.
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3. Wymogi formalne jako instrument polityki prawa a rzeczywistość
Obie drogi uelastycznienia regulacji zwykłej formy pisemnej w warunkach współczesnego obrotu: legislacyjną i interpretacyjną łączy spojrzenie na ten wymóg jako na wytwór
i ścisły korelat społecznej praktyki komunikacyjnej. Szczególnie interesujące wydają się tu
próby rozszerzenia i urealnienia pojęcia pisemności przy użyciu funkcjonalnych i celowościowych metod wykładni – sięgających do pozaprawnego (społecznego) kontekstu wymogów formalnych jako elementu znacznie szerszego zagadnienia sposobów komunikacji
przyjętych w danej kulturze. Ze względu na charakter przepisów zastrzegających wymogi
formalne i określających sposób ich dochowania, zbyt swobodna i ekscesywna wykładnia
użytych w nich wyrażeń w wielu wypadkach okazuje się jednak niemożliwa i wymaga
uzupełnienia działaniami ustawodawcy, również nawiązującymi do powszechnie przyjmowanych i obdarzanych zaufaniem metod utrwalania i przekazywania informacji.
Sposób definiowania pojęcia pisemności, ze względu na kluczową rolę we współczesnych systemach prawa prywatnego, traktowany może być przy tym jako „papierek
lakmusowy” ujawniający charakter relacji między regulacją formy a zwyczajami przyjętymi w obrocie. Stanowi on istotną wskazówkę dla oceny funkcjonalności wymogów
formalnych en bloc, rozumianej jako zdolność realizacji przez nie cywilnopolitycznych
założeń ustawodawcy. Próby wypracowania optymalnego rozwiązania, godzącego zalety
tradycyjnie rozumianej pisemności z realiami współczesnego obrotu powinny więc być
postrzegane w ramach szerszego zagadnienia relacji między wymogami formalnymi jako
narzędziem regulacyjnym a stosunkami społecznymi, do których odnosi je ustawa. Relacja ta, jak była już mowa, ma w tym wypadku charakter dwukierunkowy: forma, kształtując zachowania uczestników obrotu, sama czerpie z powszechnych w danym momencie
środków i technik komunikacji. Ta szczególna cecha, odróżniająca wymogi formalne od
innych instrumentów polityki prawa cywilnego, pociąga za sobą konieczność szczególnej
czułości ustawodawcy na zmiany sposobów porozumiewania się w praktyce obrotu63.
Naruszenie spójności między treścią norm zastrzegających wymogi formalne i regulowaną przez nie rzeczywistością rodzi więc szczególne ryzyko fikcyjności prawa, które
– pozostając w tyle za ewolucją stosunków społecznych – nie będzie mogło skutecznie
realizować celów przypisywanych mu przez ustawodawcę. Wymogi nieprzystające do powszechnie stosowanych sposobów przekazywania informacji w większości wypadków postrzegane będą przez uczestników obrotu jako nadmiernie wygórowane lub niepraktyczne, zmuszając do posługiwania się niedogodnymi i kosztownymi środkami komunikacji
– przez co w praktyce obrotu często będą one obchodzone lub całkowicie ignorowane64.
Podstawowym źródłem praktycznej zawodności wymogów formalnych nieuwzględniających zmian praktyki społecznej jest nieuzasadniony wzrost kosztów transakcyjnych65 wynikający ze zbyt rozbudowanego lub nieoperatywnego sposobu formalizacji

63 Por. S. Whittaker, The Reformulation of Contractual Formality [w:] Themes in Comparative Law in
Honour of Bernard Rudden, red. P. Birks, A. Pretto, Oxford 2002, s. 217.
64 L. Enneccersus, H. K. Nipperdey, Allgemeiner Teil des Bürgelichen Rechts, Tübingen 1960, s. 954.
65 O pojęciu tym por. szerzej m.in. R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2009,
s. 104 i n.; 271 – 277; J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomicznej analizie
prawa, Warszawa 2007, s. 110.
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oświadczeń stron. Ponieważ obowiązki w zakresie formy zmuszają zawsze przynajmniej
jednego z kontrahentów do podjęcia dodatkowych działań, zwiększających koszty dokonania transakcji (i obniżających tym samym jej efektywność ekonomiczną), wprowadzenie dodatkowych wymogów tego rodzaju zawsze poprzedzone być powinno porównaniem wysokości kosztów, których ponoszenia wymogi formalne pozwalają uniknąć
(przez stworzenie ułatwień dowodowych, uproszczenie komunikacji w przypadku deficytu informacyjnego po stronie jednego z kontrahentów, itp.), z dodatkowymi kosztami, które generuje ich zastrzeżenie66. W ostatnim wypadku konieczna jest natomiast
także ocena, czy zastrzegany wymóg nie może zostać zastąpiony inną, mniej kosztowną
dla stron, postacią formy, realizującą te same (lub porównywalne) funkcje.
Problem fikcyjności wymogów formalnych spowodowany nieproporcjonalnym
wzrostem kosztów transakcyjnych ma szczególnie istotne znaczenie wówczas, gdy celem formalizacji jest ochrona jednego z kontrahentów (m.in. w stosunkach z udziałem
konsumentów, pracowników i najemców). Zaburzenie ekwiwalencji między normą a regulowanymi przez nią stosunkami społecznymi działać będzie z reguły na niekorzyść
strony słabszej, na którą w praktyce przenoszone będą nadmierne (nieuzasadnione
funkcjonalnie) koszty transakcyjne poniesione przez silniejszego kontrahenta w związku z zachowaniem zastrzeżonej prawem formy. Ukształtowane w ten sposób wymogi
jedynie pozornie realizować będą więc przeznaczone im zadania politycznoprawne,
w niektórych wypadkach prowadząc nawet do rezultatów przeciwnych niż zakładane –
obniżając faktyczny poziom ochrony preferencyjnie traktowanego podmiotu.
Konstrukcja norm zastrzegających wymogi formalne (co dotyczy również, na wyższym poziomie ogólności, wszelkich regulacji prawnych kształtujących zachowania
społeczne) powinna więc być projektowana w sposób możliwie przystający do faktów
(praktyki społecznej) – pozwalając jednocześnie na modelowanie rzeczywistości zgodnie z zamierzeniami ustawodawcy. Skuteczność działania prawa wyznaczana jest możliwością odniesienia go do konkretnych stosunków społecznych: regulacyjne zadania
normy prawnej mogą realizować się jedynie w ramach, nie zaś w oderwaniu od rzeczywistości, której kształtowaniu mają służyć. Racjonalne prowadzenie polityki prawa
prywatnego przy użyciu wymogów formalnych wymaga więc otwartości na przemiany
powszechnie stosowanych sposobów komunikacji, co osiągnięte być może przez unikanie statyczności w ich stanowieniu i wykładni67. Spójność między komunikacyjną praktyką społeczną a kształtem ustawowych wymogów formalnych wydaje się konieczna, by
uniknęły one zaliczenia do „zbioru błędów cywilnopolitycznych” – zgodnie z określeniem L. Petrażyckiego68, którego program naukowej polityki prawa pozostawał jednym
z głównych punktów odniesienia w pracy naukowej Profesora Henryka Groszyka.

66 Por. P. Mankowski, op. cit., s. 181.
67 Podobnie – na negatywnym przykładzie mechanicznym recepcji w nowożytnym prawie cywilnym
struktury actiones rzymskiego procesu formularnego – L. Petrażycki, O nauce…, s. 374-378.
68 Stwierdzenie to odnosiło się do projektu niemieckiego BGB, któremu L. Petrażycki zarzucał brak
uwzględnienia racji politycznoprawnych – por. J. Licki, Przedmowa (opr. A. Kojder) [w:] L. Petrażycki, O nauce…, s. XXXIV.
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Lesław Grzonka

Z PROBLEMATYKI NORMATYWNEGO OKREŚLANIA
CELÓW PAŃSTWA
1. Uwagi wstępne
Organizacja państwowa ma charakter celowy.1 Oznacza to, że nie istnieje po prostu dla samego istnienia, lecz z powodu konieczności realizacji określonych dążeń.
Określenie, jakie cele ma państwo jest dość skomplikowane. Przede wszystkim należy
zaznaczyć, że problematyka ta stanowi przedmiot badań zarówno nauk prawnych jak
i politycznych. Jako cel można rozumieć stan pełnej realizacji określonego postulatu.
Podstawowym celem państwa jest – co wynika niejako z jego istoty – zachowanie własnego istnienia. Tak więc państwo przede wszystkim powinno dążyć do osiągnięcia stanu, w którym jego byt będzie niezagrożony. Podstawowym celem jest więc bezpieczeństwo.2 Wszelkie inne cele różnią się w zależności od ustroju, wartości przyjmowanych
przez władzę i społeczeństwo, autorytet władzy, sytuację geopolityczną i gospodarczą.
Obserwując współczesny świat można wskazać jako cele: stworzenie bezklasowego społeczeństwa (Korea Północna), życie zgodnie z nauką określonej religii (Watykan, Arabia
Saudyjska), samowystarczalność (Korea Północna), spokojna koegzystencja wszystkich
mniejszości (Holandia), stworzenie narodu (Republika Południowej Afryki), zachowanie jedności (Belgia), zapewnienie uwielbienia dla władcy (Brunei), eliminacja religii
(Chiny). Wyliczenie to ma oczywiście charakter przykładowy i częściowo przerysowany. Opiera się bowiem na doniesieniach o faktycznej działalności władz. Przytoczone
przykłady miały zobrazować duże zróżnicowanie celów zależnie od wielu różnych czynników. Często zdarza się, że z różnych powodów cele te są ujęte w formie normatywnej.
Temu zagadnieniu jest poświęcone niniejsze opracowanie.
Przed przejściem do dalszych rozważań należy jeszcze wskazać na jedną istotną
kwestię. Otóż wszelkie normy prawne traktujące o celach państwa nie mogą ze swej
istoty mieć charakteru bezwzględnego. Używając terminologii R. Dworkina i R. Alexy’ego – nie mogą być regułami.3 Bez szczegółowego wnikania w rozważania o podziale
norm na reguły i zasady należy odnieść się – przynajmniej skrótowo – do tej problema1 H. Groszyk, G. L. Seidler, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2008,
s. 64; P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa 2005, s. 134.
2 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, Warszawa 2010, s. 9-15.
3 R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998, s. 56-68; T. Gizbert-Studnicki, Zasady i reguły
prawne [w:] „Państwo i prawo” 1988 nr 3, s. 18 i n.; M. Atienza, J. R. Manero, A theory of legal sentences, „Kluwer Academic Publisher” 1998, s. 6-18.
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tyki w kontekście omawianej tematyki. Otóż podstawowym niejako kryterium wspomnianego rozróżnienia jest możliwość stuprocentowego wypełnienia dyspozycji normy
sankcjonowanej. Jeżeli możliwe jest tylko jej wypełnienie lub niewypełnienie mamy do
czynienia z regułą. W przypadku natomiast, w którym realizacja dyspozycji jest możliwa w części lub gdy istnieje możliwość konfliktu między normami (dopuszczalnego
zaburzenia niesprzeczności systemu prawa) mamy do czynienia z zasadami. Podobnie
rzecz się ma z normami wskazującymi cele państwa – nigdy nie można powiedzieć, że
zostały w pełni zrealizowane gdyż ich realizacja musi mieć charakter ciągły. Z tego też
powodu niektórzy badacze uznają normy mówiące o celach (normy programowe) za
formę zasad (R. Dworkin, M. Atienza i J. R. Manero).
Kończąc omawianie kwestii wstępnych można jeszcze wskazać na pojawiające się
pytania, na które postaram się znaleźć odpowiedź w dalszej części rozważań: Gdzie
należy szukać norm określających cele państwa? Czy normy tego rodzaju mogą być wyinterpretowywane za pomocą wykładni dynamicznej? – i co za tym idzie – Jak na interpretację tych norm wpływają dynamika wartości? oraz Czy normy tego rodzaju to tylko
normy programowe czy również tzw. zasady prawa?

2. Akty prawne zawierające normy o celach państwa
Najważniejszym aktem prawnym w państwie jest Konstytucja. Współcześnie traktuje się ten akt nie tylko jako zbiór przepisów w sensie formalnym ale również jako źródło
podstawowych zasad, wartości i ideałów.4 Takie rozumienie oznacza, że tej rangi akt
powinien być w pierwszym rzędzie brany pod uwagę przy poszukiwaniu normatywnych podstaw celów państwa. Analiza aktualnie obowiązującej w Polsce Konstytucji
prowadzi do wniosku, że zawiera ona bardzo wiele przepisów mogących stanowić podstawę rekonstrukcji norm traktujących o celach państwa. Można podać kilka przykładów zastanawiając się, jakiego rodzaju cele zostały w nich ustanowione. Art. 2 stanowi:
„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.” Regulacja ta traktowana jest jako wyraz podstawowych idei stojących u podstaw ładu społecznego, politycznego i gospodarczego
w Polsce. Analiza językowa wskazuje na deklaratywność, czyli opis aktualnej sytuacji
(„Rzeczpospolita Polska j e s t …”). Niemniej jednak trudno odpowiedzieć twierdząco
na pytanie czy stan, o którym czytamy w przepisie, został już w pełni osiągnięty. Tak
więc norma zbudowana na podstawie tego przepisu ma charakter również postulatywny, wskazujący cel, do jakiego państwo powinno dążyć (rządy prawa i stan sprawiedliwości społecznej). Podobne uwagi odnoszą się do art. 5 („Rzeczpospolita Polska strzeże
niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”), 6 ust. 1
(„Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr

4 L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa
2005, s. 313.
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kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”), 6 ust.
2 („Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym”). Sformułowania tych
przepisów opierają się na specyficznym użyciu czasowników, które wskazuje, że pomimo, że brzmienie zdań wskazuje na ich charakter opisowy to należy im nadać znaczenie
normatywne.5 Takie założenie oznacza zaś, że sama wykładnia gramatyczna jest niewystarczająca dla prawidłowej rekonstrukcji normy i należy użyć wykładni celowościowej.
Założeniem twórcy Konstytucji było bowiem, aby stan w niej opisany był realizowany.
Te dość oczywiste rozważania wskazują jednak na dość ważną kwestię. Otóż cele państwa nie zawsze są formułowane w sposób w pełni jasny i dla ich odkrycia należy użyć
wykładni celowościowej. Jednakże czy można dokonać wykładni celowościowej do poznania celów regulacji? Takie założenie wydaje się logicznie nieprawidłowe (odtwórca
staje się twórcą) lecz intuicyjnie trafne. Bez szczegółowego wnikania w zasady budowy
zdań w języku prawnym należy jednak stwierdzić, że normy stanowiące o celach państwa mogą być budowane z przepisów o treści nie formułującej ich wprost.
Analizując przytoczone przepisy należy zwrócić uwagę na kilka dodatkowych problemów. Przede wszystkim nie jest jasne kto jest adresatem rekonstruowanych norm.
Można stwierdzić dość ogólnie, że jest to państwo. Wskazują na to sformułowanie:
„Rzeczpospolita Polska”. Tak więc adresatem hipotezy rekonstruowanej normy sankcjonowanej jest po prostu państwo jako podmiot. Czy zatem istnieje jakaś osoba fizyczna zobowiązana do określonego zachowania? Wydaje się, że odpowiedź znaleźć można
w innych przepisach Konstytucji – są to wszystkie osoby wchodzące w skład organów
państwa, a więc każdej z władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
Nieco inne ujęcie językowe ma przepis zawarty w art. 65 ust. 5, który stanowi: „Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia
poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych.” Adresatem w tym przypadku nie jest już państwo lecz „władze publiczne”. Biorąc
pod uwagę zasadę racjonalności ustawodawcy należałoby spytać się kto, w takim wypadku, jest adresatem norm wyrażonych w przepisach przytoczonych wyżej? Powinien
być to podmiot inny niż wskazane w art. 65 ust. 5 „władze publiczne”. Intuicyjnie należy
przyjąć, że adresat w obu przypadkach jest ten sam, jednakże zasadą jest nie używanie
w języku prawnym synonimów. Pozostawiam ten problem bez dalszych uwag, gdyż wykracza on poza problematykę niniejszego opracowania. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że nawet słownictwo użyte w Konstytucji może rodzić pewne kontrowersje
pomimo pozornie pełnej zrozumiałości. Drugą cechą charakterystyczną omawianego
przepisu jest to, że prawodawca sam wskazuje adresatowi, w jaki sposób powinien on
dążyć do osiągnięcia wskazanego celu. W doktrynie prawa konstytucyjnego przyjmuje
się, że takie wskazania mają jednak zawsze charakter przykładowy.6

5 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2008, s. 167-168.
6 P. Sarnecki, Normy programowe i odpowiadające im wolności obywatelskie [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003,
s. 258.

125

W Konstytucji można znaleźć również inne przepisy wyrażające cele państwa. Niektóre z nich niekoniecznie muszą to robić wprost. Niektóre z nich stanowią bowiem
podstawę rekonstrukcji dwóch norm: jednej, o charakterze konkretnym i drugie, o charakterze programowym (perspektywicznym).7 Jako przykład można wskazać art. 18,
stanowiący: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że wskazane wartości są bardzo ważne i podlegają specjalnej ochronie ale również, że państwo powinno dążyć do osiągnięcia stanu w pełni
zadowalającej „ochrony i opieki”, co jakby jednoznacznie ma charakter prospektywny.
Wyznacza więc cel działalności państwa.
Należy jeszcze poświęcić kilka uwag konkurencji między celami czy raczej problematyce niemożności jednoczesnej realizacji wszystkich celów. Konstytucja daje pewne
wskazówki co do gradacji. Zawarte są one w regulacjach dotyczących stanów nadzwyczajnych. Istotą ich jest ochrona jednych wartości kosztem innych.8 Analizując przesłanki wprowadzenia określonych stanów oraz zakres dopuszczalnych ograniczeń praw
i wolności można uzyskać odpowiedź o gradację niektórych przynajmniej celów państwa.
Art. 233 ust. 1 i 2 Konstytucji stanowi, że „Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może
ograniczać wolności i praw określonych w art. 30 (godność człowieka), art. 34 i art. 36
(obywatelstwa), art. 38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4 (humanitarne traktowanie), art. 42 (ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp do sądu), art. 47
(dobra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje) oraz art. 48 i art. 72 (rodzina
i dziecko). 2. Niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela
wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku. Biorąc pod uwagę wymienione przepisy należy zastanowić się, które spośród nich formułują (w sposób w miarę jednoznaczny) cele państwa.
Można wskazać – przykładowo – następujące (przepis i cel, jaki jest w nim wskazany):
art. 36 – zapewnienie obywatelom opieki podczas pobytu za granicą,
art. 38 – zapewnienie każdemu człowiekowi prawa do życia,
art. 45 – zapewnienie każdemu człowiekowi dostępu do bezstronnego i niezależnego sądu,
art. 72 – zapewnienie poszanowania praw dzieci.
Ust. 2 zawiera zaś stwierdzenie, że niedopuszczalne jest ograniczenie praw i wolności wyłącznie ze względu na rasę, płeć, język, wyznanie lub jego brak, pochodzenie społeczne, urodzenie lub majątek. Oznacza to, że dopuszczalne jest w omawianej sytuacji
ograniczenie tych praw o wolności w oparciu o inne kryteria (np. narodowość, poglądy
polityczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną) lub o te inne kryteria wespół z rasą, płcią, językiem, wyznaniem lub jego brakiem, pochodzeniem społecznym,
urodzeniem lub majątkiem. Z kolei art. 229 i 230 wskazują na przesłanki wprowadzenia
stanu wojennego lub wyjątkowego. W przypadku tego pierwszego są to: zewnętrzne za-

7 Ibidem, s. 256-257.
8 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2009, s. 389-392.
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grożenie państwa, zbrojna napaść na terytorium Polski lub zobowiązania sojusznicze.
W przypadku zaś stanu wyjątkowego są to: zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. To z kolei oznacza, że można
wskazać na gradację celów. Celami najważniejszymi są te opisane w przepisach, co do
których niedopuszczalne jest zastosowanie ograniczeń (wskazane wyżej). Na drugim
miejscu w skali ważności są: trwanie państwa, ochrona jego terytorium i suwerenności,
spolegliwość wobec sojuszników, ład wewnętrzny i bezpieczeństwo obywateli. Na trzecim miejscu są zaś wszystkie inne cele (np. zapewnienie miejsc pracy, mieszkań, wolności gospodarczej itd.). Podobnej analizy można dokonać w przypadku stanu klęski żywiołowej. Prowadzi ona do wniosku, że zapewnienie bezpieczeństwa, którego źródłem
nie są siły ludzkie, mieści się w hierarchii celów wyżej od np. zapewnienia wolności
gospodarczej oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Ustrojodawca uznał bowiem, że niektóre cele można w pewnych warunkach pomijać
na rzecz realizacji innych. Tak więc cel państwa jakim jest zapewnienie jego trwałości
nie jest tak ważny jak zapewnienie prawa do sądu. W związku z tym, jeżeli państwo
(władze) miałoby teoretycznie do wyboru albo zapewnić prawo do sądu albo przestać
istnieć, to powinno zrealizować ten drugi cel, nawet jeżeli byłby to ostatni ze zrealizowanych celów. Takie postawienie sprawy jest oczywiście dość zdecydowane, niemniej
jednak wyliczenie regulacji niezmiennych niezależnie od sytuacji prowadzi do takiego
wniosku. Oczywiście powodem takiego ujęcia nie było stworzenie furtki do upadku
państwa lecz zapobieżenie wykorzystaniu instytucji stanów nadzwyczajnych dla wprowadzenia dyktatury. Niemniej jednak spoglądając na te regulacje bez perspektywy historycznej może prowadzić do dość specyficznych ustaleń. Wnioskiem wydaje się być
teza, że przy wyinterpretowywaniu z aktów prawnych celów państwa konieczne jest
skorzystanie z różnych metod wykładni, w tym historycznej.
Ważna wskazówka co do poszukiwania obszaru normatywnego dotyczącego celów państwa zawarta jest w zasadzie, że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego
ją prawa międzynarodowego oraz w ujęciu umów międzynarodowych ratyfi kowanych
na podstawie zgody wyrażonej w drodze ustawy jako źródeł prawa podlegających tylko
Konstytucji, posiadających wyższą moc prawną od wszystkich pozostałych. Oznacza to,
że również w prawie międzynarodowym należy poszukiwać celów państwa.
Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Traktaty akcesyjne i założycielskie są umowami międzynarodowymi o randze wspomnianej wyżej. Już ogólna analiza Traktatu
o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wskazuje na różnego rodzaju cele wspólne dla wszystkich państw członkowskich. Z preambuły Traktatu
o Unii Europejskiej wynikają – między innymi – następujące cele naszego państwa:
pogłębianie solidarności między narodami, umacnianie gospodarki, przyjęcie wspólnej waluty (euro), ułatwianie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału i usług,
tworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, realizacja wspólnej
polityki zagranicznej, umacnianie demokracji. Przepisy Traktatu wskazują również
cele Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem. Czy możliwe jest aby cele Unii
i Polski były rozbieżne (przynajmniej na płaszczyźnie normatywnej)? Wydaje się, że jest
to niemożliwe bo stałoby w sprzeczności z samą ideą integracji. Jednakże pojawia się
problem uzgadniania rozbieżności pomiędzy konstytucjami krajów członkowskich UE
i dorobkiem prawnym Unii. Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem jest stosowanie odpo-
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wiedniej wykładni. Organy jej dokonujące (w szczególności krajowe sądy konstytucyjne
i Trybunał Sprawiedliwości UE) powinny mieć na względzie pluralizm prawny z jakim
mamy do czynienia w Unii Europejskiej.9 Omawiając cele państwa należy jednakże mieć
na uwadze, że adresatami norm je formułujących są wszelkie władze, nie tylko organy
wymiaru sprawiedliwości. O ile w przypadku konfliktu pomiędzy celami wskazanymi w Konstytucji można poszukiwać w samym akcie metod dokonywania gradacji i –
w rezultacie – rozwiązywania konfliktów, tak w przypadku relacji prawo krajowe – prawo międzynarodowe (w szczególności unijne) takiej wskazówki brak. Na pierwszy rzut
oka kwestia tych relacji sprowadza się do szeroko dyskutowanego problemu „pluralizmu
konstytucyjnego” w Unii Europejskiej.10 Niemniej jednak należałoby spojrzeć na tego
rodzaju konflikt od strony Konstytucji. Konstytucja jednoznacznie stanowi, że aktem
o najwyższej mocy prawnej jest ona sama. W związku z tym z punktu widzenia polskich
władz cele konstytucyjne mają pierwszeństwo nad unijnymi. Ponadto Polska związana
jest normami stanowionymi przez organy unijne tylko w czasie członkostwa w Unii.
Suwerenną decyzją naszego państwa jest natomiast ewentualne opuszczenie tej organizacji. Co oznacza, że cele wskazane przez akty unijne wiążą nasze państwo jedynie
warunkowo. Warunkiem tym jest wola polityczna po stronie polskich władz.
Wśród innych źródeł prawa międzynarodowego, w których znajdują się normy
wskazujące cele państwa, należy przede wszystkim wskazać akty Organizacji Narodów
Zjednoczonych i Paktu Pólnocnoatlantyckiego (NATO). Wiele regulacji o omawianym
charakterze zawiera Karta Narodów Zjednoczonych.11 Preambuła tego dokumentu zawiera deklarację, że „ludy narodów zjednoczonych” są zdecydowane osiągnąć określone cele. Są nimi m. in.: uchronienie przyszłych pokoleń od klęsk wojny, przywrócenie
wiary w podstawowe prawa człowieka, stworzenie warunków, w których będzie mogła
panować sprawiedliwość, przyczynienie się do postępu społecznego i podniesienia stopy
życiowej przy większej wolności. Wskazania te są w dużej mierze zbieżne z celami konstytucyjnymi, chociaż za swoistą nowość można uznać dążenie do pokoju. Dla Polski
celem pierwszorzędnym jest więc bezpieczeństwo państwa, drugorzędnym zaś pokój
międzynarodowy.
Polska jest również członkiem NATO. Traktat stanowiący podstawę funkcjonowania tej organizacji12 zawiera odwołanie do Karty Narodów Zjednoczonych poprzez
wskazanie, że państwa członkowskie „potwierdzają swą wiarę w cele i zasady Karty”.
Nie oznacza to jednak automatycznego przyjęcia celów w niej wskazanych. Dalsza część
preambuły aktu tworzącego NATO zawiera wprost wyartykułowane cele, jakimi są m.
in.: ochrona wolności, wspólnego dziedzictwa i cywilizacji swych narodów, które opierają się na zasadach demokracji, wolności jednostki i rządów prawa. Ponadto państwa
członkowskie dążą do umacniania stabilizacji i dobrobytu w obszarze północnoatlantyckim.

9 N. MacCormick, Questioning sovereignty, Oxford, s. 119-120.
10 N. W. Barber, Legal pluralism and the European Union [w:] „European Law Journal”, nr 3(12)/2006,
s. 306-329; N. Walker, The idea of constitutional pluralism, „EUI Working Paper” nr 2002, nr 1,
Florencja 2002.
11 Karta Narodów Zjednoczonych, Dz. U. z 1947 r., Nr 23, poz. 90 ze zm.
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3. Normatywne określenie celów państwa a zasada praworządności
Zgodnie z Konstytucją organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
prawa. Oznacza to, że każde działanie takiego organu musi wynikać z normy kompetencyjnej. Norma taka jest rekonstruowana z systemu prawnego, głównie przy wykorzystaniu przepisów zawartych w aktach prawnych, oraz przy użyciu tzw. niesamoistnych
źródeł prawa (w szczególności reguł wykładni, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE). Proces rekonstrukcji takiej normy jest dość skomplikowany.13 Pomijając jego szczegółowe aspekty należy jednakże wskazać na ważne
elementy, jakimi są poszukiwanie podstawy normatywnej decyzji oraz dokonanie jej
wykładni. Owa podstawa normatywna to po prostu przepisy, z których rekonstruowana
jest norma, a wykładnia to sposób rekonstrukcji normy i odpowiedniego jej zrozumienia. Bez szczegółowego wnikania w obydwa zagadnienia można jednak zastanowić się
czy regulacje o celach państwa powinny odgrywać w nich jakąś rolę. Za pozytywną odpowiedzią na to pytanie przemawia jeden argument – są one ujęte w prawie powszechnie obowiązującym, w najważniejszych aktach prawnych (Konstytucja i ratyfi kowane
umowy międzynarodowe). Oznacza to, że (przyjmując założenie o racjonalności prawodawcy) stanowią one niejako podstawę wszystkich działań ustawodawczych w Polsce14.
Skoro bowiem państwo ma określone normatywnie cele to oznacza, że organy państwa
– w ramach zasady praworządności – dążą w swoich działaniach prawotwórczych do
realizacji tych celów. Tak więc – inaczej mówiąc – całe prawo w państwie jest tworzone
dla realizacji określonych założeń.
Jedną z metod wykładni jest metoda celowościowa. Jej istotą jest odwołanie się do
ratio legis czyli celu danej regulacji prawnej. Z zasady racjonalności wynika, że każdy
przepis odpowiada określonemu założeniu, że brak jest w systemie przepisów bezcelowych.15 Przyjmuje się, że celowościowa reguła wykładni może przyjąć postać historyczną lub adaptacyjną. W pierwszej wersji jako cel należy przyjąć dążenie prawodawcy
z chwili stanowienia danych norm. Wersja druga zaś odwołuje się do aktualnego twórcy
norm. Zarówno w jednej jak i w drugiej sytuacji należy pamiętać o hierarchii norm
w systemie i – w związku z tym – roli Konstytucji i umów międzynarodowych.
W związku z tym przy stosowaniu tej metody interpretacji należy mieć na uwadze cele
państwa jako całości. Co do kwestii stosowania metody historycznej czy adaptacyjnej
można wskazać jedynie, że cele określone normatywnie należy brać pod uwagę jedynie
wtedy, gdy aktualnie (w momencie dokonywania wykładni) są one zawarte w normach
obowiązujących. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że sąd interpretuje stare przepisy
mając na uwadze cele PRL.
Reasumując każdy organ władzy musi dążyć do osiągnięcia normatywnie określonych celów państwa. W związku z tym dokonując wykładni norm kompetencyjnych,

12 Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., Dz. U. z 2000 r.,
Nr 87, poz. 970.
13 L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2001,
s. 151 i n.
14 Ibidem, s. 171.
15 S. Grzybowski, System prawa cywilnego. Część ogólna, Wrocław 1985, s. 172
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których jest adresatem ma obowiązek stosować również metodę celowościową (poza
innymi, w szczególności językową). Ponadto każdy podmiot dokonujący interpretacji
przepisów również powinien, w odpowiednim zakresie, stosować taką metodę wychodząc z założenia, że wszystkie regulacje ustanowione w Polsce mają służyć osiągnięciu
określonego celu lub celów.

4. Uwagi końcowe
Państwo jako organizacja ma wiele różnych celów o charakterze krótko– i długoterminowym. Niemniej jednak niektóre z nich są przez władze (lub społeczeństwo)
uznawane za tak istotne, że należy je określić w aktach normatywnych. Oczywiście dynamika życia politycznego, społecznego i gospodarczego doprowadza do modyfikacji
zarówno celów jak i ich ważności, niemniej jednak z zasady państwa prawa wynika
obowiązek poszanowania norm wskazujących kierunek działania. W Polsce norm tego
rodzaju należy poszukiwać przede wszystkim w Konstytucji i umowach międzynarodowych ratyfikowanych na podstawie zgody wyrażonej w ustawie. Tylko one mają bowiem moc prawną pozwalającą na określanie celów państwa (z zastrzeżeniem prymatu
norm konstytucyjnych). Inne regulacje, na przykład ustawowe, podlegają bowiem bieżącym zmianom. Nie wyklucza to oczywiście możliwości formułowania w nich celów
jednakże są one pozbawione (od strony normatywnej) waloru długotrwałości. Nie mają
więc charakteru strategicznego. Oczywiście należy rozróżnić w tym przypadku „prawo
w ustawach” od „prawa w działaniu”. Każda władza realizuje cele zgodne z własnym
programem jednakże należy mieć na uwadze, że normy stanowione przez organy państwa nie mogą mieć dowolnej treści, lecz wpasowywać się w cały system, na szczycie
którego znajduje się Konstytucja.
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Grzegorz Janusz

GWARANCJE INSTYTUCJONALNE
OCHRONY PRAW MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
W POLSCE
Zasadniczą cezurę w dziejach politycznych Polski stanowi rok 1989. Także w odniesieniu do statusu mniejszości narodowych rok ten przyniósł znaczące zmiany. Wynikały one przede wszystkim z innej polityki władz wobec faktu zamieszkiwania w państwie
polskim osób innej narodowości niż polska.
W latach 1944 – 1989 polityka wobec mniejszości narodowych w Polsce miała charakter koncesyjny i restrykcyjny; władze polityczne określały kto może być mniejszością
oraz w jakim zakresie dana mniejszość może działać. Stąd też prawa przysługujące osobom należącym do mniejszości były w znacznie większym stopniu ograniczane aniżeli
wobec pozostałych obywateli. W zakresie realizacji praw można było wyróżnić następujące prawa:
1. prawo do stowarzyszania oparte na zasadzie jedna mniejszość – jedno stowarzyszenie; zasada ta odnosiła się tylko do zakresu akceptowanego przez władze1,
a wszystkie stowarzyszenia mniejszości musiały obowiązkowo funkcjonować
w strukturach Frontu Jedności Narodu; z udziału stowarzyszeń mniejszościowych w pracach Frontu wynikała możliwość uczestniczenia przedstawicieli
mniejszości w wyborach do Sejmu oraz rad narodowych,
2. prawo do oświaty w języku ojczystym realizowane dla poszczególnych mniejszości od 1949 r. ; jednocześnie była to jako jedyna sfera uregulowana różnej rangi
aktami prawnymi wydawanymi przez Ministra Oświaty 2,
3. prawo do działalności kulturalnej mające na celu nie tyle utrzymanie i rozwijanie
przez mniejszości ich tożsamości etniczno – kulturowej co sprowadzenie działalności mniejszości do poziomu wyłącznie folklorystycznego,
1 Mimo dopuszczenia w 1956 r. do utworzenia stowarzyszenia mniejszości niemieckiej, pod nazwą
Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, jego działalność została przez ówczesne władze
nieformalnie ograniczona do Dolnego Śląska i Pomorza Zachodniego.
2 Po 1944 roku istniało szkolnictwo białoruskie w Polsce (likwidowane po 1946 r.). Następnie szkolnictwo z niepolskim językiem nauczania dopuszczono w polskim systemie oświatowym od roku szkolnego 1949/1950 obejmując nim początkowo nauczanie języka białoruskiego, czeskiego, litewskiego,
słowackiego oraz dla grupy żydowskiej (w języku jidysz lub hebrajskim). Od roku szkolnego 1950/1951
utworzono szkolnictwo z niemieckim językiem nauczania a od 1952/1953 w ograniczonym zakresie
wprowadzano kursy języka ukraińskiego. Odrębnym zagadnieniem było prowadzone dla uchodźców
z Grecji szkolnictwo w języku greckim i macedońskim. Bliżej na ten temat por. G. Janusz, Usytuowanie mniejszości narodowych w społeczeństwie i polityce państwa polskiego po 1945 r. [w:] Mniejszości
narodowe w polskiej myśli politycznej XX wieku, red J. Jachymka, Lublin 1992.
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4. prawo dostępu do informacji w języku ojczystym realizowane poprzez zasadę
jedna mniejszość – jeden periodyk i ograniczane cenzurą.
Działalność mniejszości nadzorowana była w całości przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zaś finansowanie z budżetu państwa obejmowało poszczególne sfery działalności i realizowane było przez:
a. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w zakresie finansowania działalności stowarzyszeń mniejszościowych,
b. Ministerstwo Oświaty w zakresie szkolnictwa z niepolskim językiem nauczania,
c. Ministerstwo Kultury w zakresie działalności kulturalnej,
d. Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą Prasa – Książka – Ruch w zakresie edycji
prasy.
Częściowo w finansowaniu różnych form aktywności mniejszości, zwłaszcza w latach
pięćdziesiątych XX wieku, uczestniczyła także Centralna Rada Związków Zawodowych.
W okresie przed 1989 rokiem sprawy mniejszości znajdowały się generalnie w gestii Wydziału Społeczno-Administracyjnego MSW. Przemiany zaistniałe po 1989 roku
przyniosły rozbudowę gwarancji instytucjonalnych w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych.
Ze względu na specyfikę ochrony praw mniejszości celowym jest inne rozłożenie
przy tym pojęciu akcentów w stosunku do tradycyjnego rozumienia gwarancji instytucjonalnych i zwrócenie uwagi przede wszystkim na element strukturalno-kompetencyjny. Pod pojęciem gwarancji instytucjonalnych w sferze praw mniejszości należy
rozumieć istnienie w strukturze organów publicznych stałych organów powołanych na
podstawie przepisów prawa, których kompetencje obejmują udział w procesie tworzenia
prawa lub uczestnictwo w realizacji polityki państwa wobec mniejszości narodowych.
W zakresie gwarancji instytucjonalnych w Polsce możemy mówić o wymiarze parlamentarnym i rządowym.
W końcowej fazie istnienia Polski Ludowej, w październiku 1988 r., grupa intelektualistów wywodzących się ze środowisk mniejszościowych wystosowała list do Lecha
Wałęsy i środowiska solidarnościowego z prośbą o wprowadzenie do dyskusji w trakcie
obrad Okrągłego Stołu spraw związanych z mniejszościami narodowymi. W wyniku
tego wniosku w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie 3 powołano 15 stycznia
1989 r. Komisję ds. Współpracy z Mniejszościami Narodowymi. Komisja ta przygotowała następnie (27 stycznia) dokument „O potrzebach mniejszości narodowych w Polsce”4.

1. Wymiar parlamentarny
Po historycznych wyborach do Sejmu i Senatu z 4 czerwca 1989 r. powstały w Sejmie
kontraktowym Obywatelski Klub Parlamentarny, głównie z inicjatywy Jacka Kuronia,
doprowadził do utworzenia Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych jako stałej
3 Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie powstał 18 grudnia 1988 r. i stanowił formę organizacyjną
strony solidarnościowej przy Okrągłym Stole. Po wyborach z 4 czerwca 1989 r. parlamentarzyści
wybrani z listy KO utworzyli Obywatelski Komitet Parlamentarny.
4 Ukraińcy w Polsce 1989-1993. Kalendarium. Dokumenty. Informacje, Warszawa 1993, s. 8-9, 73-76.
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komisji sejmowej; uchwałą Sejmu z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powołana została po raz pierwszy w historii powojennego parlamentu komisja stała, do zadań której należały sprawy związane
z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw5. Taki sam status oraz zadania Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (KMNE) utrzymała w nowym regulaminie Sejmu RP przyjętym 30
lipca 1992 r.6. Komisja powołana została 2 sierpnia 1989 r., a w jej skład weszło 18 posłów7.
Pierwszym przewodniczącym Komisji został Jacek Kuroń (OKP), którego, z powodu objęcia funkcji ministra pracy i polityki socjalnej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, we
wrześniu 1989 r. zastąpił Jerzy Wuttke (OKP). KMNE w Sejmie kontraktowym odbyła
ostatnie posiedzenie 9 października 1991 r. W Sejmie RP I kadencji Komisja ukonstytuowała się 6 grudnia 1991 r. w składzie 19 posłów. Przewodniczącym Komisji został
Jan Piątkowski (Wyborcza Akcja Katolicka – Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe),
który funkcję swoją pełnił do 3 marca 1993 r. W związku z powołaniem J. Piątkowskiego
na ministra sprawiedliwości w rządzie Hanny Suchockiej przewodniczącym Komisji
został 14 kwietnia 1993 r. Jerzy Kopania (Unia Demokratyczna). Prace swoje KMNE zakończyła miesiąc później: 14 maja 1993 r. W Sejmie II kadencji Komisja ukonstytuowała
się 21 października 1993 r. w składzie 18 posłów. Jej przewodnictwo objął i sprawował
przez całą kadencję Jacek Kuroń (UD, a następnie Unia Wolności). Ostatnie posiedzenie
Komisja odbyła 3 września 1997 r. W Sejmie III kadencji Komisja ukonstytuowała się
10 listopada 1997 r. w składzie 14 posłów. Jej przewodnictwo objął i sprawował przez
całą kadencję ponownie Jacek Kuroń (UW). Ostatnie posiedzenie Komisji odbyło się 26
lipca 2001 r. W Sejmie IV kadencji Komisja ukonstytuowała się 23 października 2001 r.
w składzie 19 posłów. Jej przewodnictwo objęła i sprawowała przez całą kadencję Genowefa Wiśniowska (Samoobrona). Ostatnie posiedzenie Komisji odbyło się 28 lipca 2005 r.
W Sejmie V kadencji Komisja ukonstytuowała się 9 listopada 2005 r. w składzie 17
posłów. Jej przewodnictwo objął i sprawował przez całą kadencję Eugeniusz Czykwin
(SLD). Ostatnie posiedzenie Komisja odbyła 19 września 2007 r. W Sejmie VI kadencji
Komisja ukonstytuowała się 15 listopada 2007 r. w składzie 18 posłów. Jej przewodnictwo objął Marek Ast (PiS).
Powołanie Komisji zapoczątkowało znaczną aktywność posłów w zakresie problemów mniejszościowych. Mimo, że Komisja powołana została jako organ sejmowy to
była dla mniejszości narodowych w Polsce, zwłaszcza w latach 90’ XX wieku, głównym
partnerem ze strony władz publicznych do rozmów oraz adresatem wielu postulatów
ze strony mniejszości poszukujących w KMNE pomocy w rozwiązaniu nabrzmiałych
spraw. W latach 90’ XX wieku KMNE w pewnym sensie stała się głównym ośrodkiem

5 „Monitor Polski” nr 26, poz. 202.
6 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej, tekst jednolity „Monitor Polski” 2009 nr 5, poz. 47.
7 Składy KMNE na podstawie danych z archiwum internetowego Sejmu (http://www.sejm.gov.pl/
archiwum/komisje/kadencjax/kom_mne.htm). Por. także: L. Nijakowski, Zadania i działalność
Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości
narodowej i etnicznej mniejszości [w:] Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych
i etnicznych, red. L. Nijakowski, Warszawa 2005, 219 i n.
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realizacji polityki państwa polskiego wobec mniejszości. Swoje zadania regulaminowe
KMNE realizowała poprzez:
a. realizację inicjatywy ustawodawczej 8,
b. opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z kwestiami mniejszości
narodowych,
c. opiniowanie projektów ustawy budżetowej oraz sprawozdań z ich wykonania,
d. konsultacje i spotkania ze środowiskami mniejszości
e. podejmowanie interwencji w sprawach zgłaszanych przez te środowiska lub
z własnej inicjatywy,
f. obok posiedzeń w siedzibie Sejmu odbywanie posiedzeń wyjazdowych na terenach zamieszkiwania przez mniejszości narodowe.
W zakresie realizacji inicjatywy ustawodawczej, to głównym zadaniem KMNE przez
pierwszych pięć kadencji było doprowadzenie do uchwalenia ustawy o mniejszościach
narodowych.
Propozycja przyjęcia w polskim porządku prawnym ustawy o mniejszościach narodowych pojawiła się w końcu lat osiemdziesiątych w Komitecie Obywatelskim przy
Lechu Wałęsie. Autorami projektu byli Hanna Suchocka i Zbigniew Kędzia. Inicjatywę
tę podjęła powołana w sierpniu 1989 r. w Sejmie kontraktowym Komisja Mniejszości
Narodowych i Etnicznych, jednakże prace nad projektem nie zostały skonkretyzowane.
Dopiero w Sejmie II kadencji z inicjatywy przewodniczącego Komisji Jacka Kuronia
podjęto ponownie prace nad projektem. Na prośbę Jacka Kuronia projekt ustawy przygotował w lutym 1994 r. zespół Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka9.
Projekt opierał się na koncepcji dyskryminacji pozytywnej zakładającej prowadzenie
przez państwo polityki wyrównywania szans w społeczeństwie dla tych członków społeczeństwa obywatelskiego, którzy należąc do mniejszości i z racji swojej liczebności lub
z powodu rozproszenia nie byli w stanie skorzystać ze swoich praw. Sam projekt ustawy był
rzadkim w dziejach Sejmu RP przypadkiem inicjatywy ustawodawczej Komisji sejmowej.
Od marca 1994 r. prace nad projektem prowadzone były przez Podkomisję do spraw
projektu ustawy o mniejszościach narodowych. Podkomisja została powołana przez
KMNE na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 1994 r. Jej przewodniczącym został wywodzący się z mniejszości niemieckiej poseł Henryk Kroll, a w skład weszło jeszcze czterech
innych członków KMNE10. Tym samym Podkomisja miała wyłącznie wewnątrzkomisyjny charakter. Prace nad projektem zakończyły się sformułowaniem tekstu projektu

8 Zgodnie z art. 32 ust. 2 Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej komisjom sejmowym przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej.
9 Pierwotny tekst projektu ustawy został opracowany w lutym 1994 r. na prośbę ówczesnego przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Sejm II kadencji) Jacka Kuronia
przez zespół z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w składzie: Zbigniew Hołda, Grzegorz Janusz,
Marek Nowicki, Andrzej Rzepliński. Z upoważnienia Fundacji i zespołu opracowującego projekt
autor uczestniczył w dalszych pracach nad projektem ustawy – wszelkie dane dotyczące projektu
tej ustawy, o ile nie wskazano innego źródła, opracowane zostały na podstawie własnych notatek
z posiedzeń Komisji lub powołanej do prac na projektem Podkomisji.
10 Biuletyn Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych nr 253/II, 6. posiedzenie Komisji w dniu 19
stycznia 1994 r. W skład Podkomisji weszli jeszcze posłowie: Mirosław Czech (UD), Artur Smółko
(UP), Henryk Bogdan (PSL) i Jan Wyrowiński (UD).
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ustawy, a KMNE na swym ostatnim w II kadencji posiedzeniu w dniu 3 września 1997 r.
zdecydowała o zgłoszeniu projektu ustawy do laski marszałkowskiej. Projekt nie został
jednak zarejestrowany ze względu na koniec kadencji i odbyte 21 września 1997 r. wybory do parlamentu. O skierowaniu projektu do laski marszałkowskiej zadecydowało
stanowisko Jacka Kuronia, który uznał za celowe zasygnalizowanie w dokumentacji
parlamentarnej woli uchwalenia takiej ustawy 11.
Do prac nad projektem ustawy powrócono w III kadencji Sejmu, kiedy to zgłoszony
ponownie przez KMNE w dniu 16 września 1998 r. projekt ustawy został zarejestrowany
jako druk sejmowy nr 616. Początkowo, do czasu zarejestrowania projektu ustawy, prace
prowadziła sama KMNE – bez powoływania Podkomisji. Po zarejestrowaniu projektu
ustawy powołana została ponownie Podkomisja do rozpatrzenia komisyjnego projektu
ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. W odróżnieniu do poprzedniej Podkomisji, która była wewnętrzną strukturą KMNE, nowa
Podkomisja została powołana na wniosek połączonych prezydiów czterech komisji na
wspólnym posiedzeniu 22 kwietnia 1999 r. spośród posłów reprezentujących te cztery
komisje z zachowaniem parytetu reprezentacji komisji i klubowej:
a. Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych reprezentowało czterech posłów:
Mirosław Pawlak (PSL), Elżbieta Barys (AWS), Paweł Jankiewicz (SLD), Antoni
Macierewicz (niez.),
b. Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży reprezentowało czterech posłów: Wojciech
Hausner (AWS), Ewa Sikorska-Trela (AWS), Bronisława Kowalska (SLD), Jerzy
Godzik (UW),
c. Komisji Kultury i Środków Przekazu reprezentowało trzech posłów: Grażyna
Langowska (AWS), Czesław Ryszka (AWS), Jan Syczewski (SLD),
d. Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych reprezentowało ostatecznie
trzech posłów: Mirosław Czech (UW), Jerzy Szteliga (SLD), Henryk Kroll (niez.)12.
Przewodnictwo Podkomisji objęła Ewa Sikorska-Trela (AWS). Wiceprzewodniczącymi Podkomisji zostali: Jerzy Godzik (UW) i Jerzy Szteliga (SLD). Początkowo
z KMNE miano powołać dwóch posłów, ale na wniosek posła Pawła Nowoka (AWS)
dokooptowany został na wspólnym posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 1999 r. jeszcze poseł
Henryk Kroll, jako przedstawiciel KMNE uczestniczący od początku w pracach nad
projektem ustawy. Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych reprezentował faktycznie jeszcze Wojciech Hausner będący zastępcą przewodniczącego KMNE. W pracach Podkomisji ostatecznie nie uczestniczyli natomiast Elżbieta Barys (AWS) i Paweł
Jankiewicz (SLD) 13. Podkomisja w swoich pracach właściwie nie wyszła poza ogólną
11 Biuletyn Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych 3972/II, 68 posiedzenie KMNE w dniu 3
września 1997 r.
12 Biuletyn Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych nr:1497/III, posiedzenie nr 38 w dniu 22
kwietnia 1999 (odpowiednio występują też numery posiedzeń pozostałych trzech komisji: Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych [nr 87], Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży [nr 70], Komisji Kultury i Środków Przekazu [nr 69]. Początkowo z KMNE miano powołać dwóch posłów, ale na
wniosek posła Pawła Nowoka (AWS) dokooptowany został na posiedzeniu czterech komisji jeszcze
poseł Henryk Kroll, jako przewodniczący Podkomisji z poprzedniej kadencji.
13 Według składu Podkomisji na stronie internetowej Sejmu: http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Sklada?OpenAgent&40.
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analizę projektu ustawy oraz przyjęcie dwóch pierwszych artykułów projektu. W dużej
mierze zadecydowała tu postawa przewodniczącej Podkomisji, która zwlekała z pracami nad projektem 14.
Ważnym dla przyszłych prac ustawodawczych oraz działań administracji rządowej było ujęcie w uzasadnieniu do projektu ustawy z 1997 r. enumeratywnego wykazu
mniejszości narodowych w Polsce i tym samym po raz pierwszy wyraźne wskazanie
jakie mniejszości narodowe mogą zostać objęte jej przepisami. Było to o tyle istotne, że
w Polsce po 1989 roku nie został określony żaden urzędowy wykaz mniejszości narodowych 15. Na stronie 2 uzasadnienia stwierdzono bowiem:
Używanie podwójnego określenia: mniejszości narodowe i etniczne jest zgodne
z zapisem art.35 Konstytucji RP. Przyjąć przy tym należy, że pojęcie mniejszości narodowej odnoszone winno być do mniejszości utożsamiających się
z narodami zorganizowanymi we własnym państwie (mniejszości: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska,
żydowska), zaś mniejszości etnicznej do tzw. mniejszości bezpaństwowych
(mniejszości: karaimska, romska/cygańska, tatarska, łemkowska – w odniesieniu do tej części społeczności łemkowskiej, która uznaje się za odrębną od
narodu ukraińskiego grupę)16.
Wśród przyczyn braku uchwalenia ustawy w latach 1994 – 2001 w dużej mierze zdecydowały następujące czynniki:
1. charakter projektu ustawy, który był inicjatywą poselską (podjętą przez komisję sejmową) i, jak to często podkreślano, był projektem „sierotką” nie mającym
wsparcia liczącego się resortu,
2. brak woli politycznej uchwalenia takiej ustawy i wynikająca z tego stosowana
czasami przez przewodniczących Podkomisji obstrukcja parlamentarna,
3. przy dość szerokim uczestnictwie przedstawicieli różnych resortów w pracach
Podkomisji problemem stawała się stała ich rotacja oraz konieczność ponownego
uzgadniania stanowiska resortu,
4. zmiany w zakresie struktury i kompetencji rządu oraz poszczególnych resortów.
14 Stosowana była w trakcie obrad obstrukcja, gdyż część posiedzeń kończyła się po kilkunastu minutach wnioskiem przewodniczącej lub któregoś z członków Podkomisji o zasięgniecie dodatkowej opinii w sprawie. W wielu przypadkach wnioski w sprawie zasięgnięcia opinii spowodowane
były częstą zmianą osób reprezentujących zainteresowane ministerstwa i koniecznością uzgodnienia stanowiska danego ministerstwa.
15 Jak stwierdził w rozmowie z autorem Dobiesław Rzemieniewski, naczelnik Wydziału Mniejszości
Narodowych i Etnicznych, wykaz mniejszości zawarty w uzasadnieniu projektu ustawy stał się
podstawą działań adresowanych do mniejszości przez MSWiA, które powyższy wykaz potraktowało, jako wskazówkę do urzędowego określenia mniejszości (rozmowa w dniu 24 października
2000 r. w trakcie konferencji o statusie prawnym mniejszości w świetle Konwencji Ramowej Rady
Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych odbytej w Warszawie). Rozmowa powyższa wynikała m.in. z faktu, że na prośbę KMNE uzasadnienie projektu ustawy z 1997 r. i 1998 r. zostało
przygotowane przez Grzegorza Janusza.
16 Wniosek Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych do Marszałka Sejmu z dnia 16 września
1998 r. zgłaszający projekt ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej
Polskiej, l.dz. MNE – 020 – 1/98 (Druk sejmowy nr 616 III kadencja Sejmu). Identyczny wykaz
zawarty został w uzasadnieniu do projektu zgłoszonego we wrześniu 1997 r.
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W trakcie prac nad projektem największe problemy rodziły następujące regulacje:
1. definicja mniejszości – jej zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz sama potrzeba uwzględnienia w przepisach ustawy definicji,
2. sprawa stosowania języków mniejszości w stosunkach urzędowych oraz w nazewnictwie topograficznym17,
3. zakres regulacji praw oświatowych w ustawie o mniejszościach,
4. określenie organu do spraw mniejszości, a w konsekwencji resortu prowadzącego
i koordynującego politykę państwa wobec mniejszości,
5. kwestia praw wyborczych18.
Prace nad projektem podjęto ponownie w IV kadencji Sejmu. W trakcie dyskusji
na posiedzeniu KMNE w dniu 27 listopada 2001 r. Komisja podjęła uchwałę w sprawie skierowania do laski marszałkowskiej projektu ustawy, którego podstawę stanowiła zmodyfikowana wersja projektu z 1994 r.19. Podejmując tę uchwałę Komisja miała
świadomość, że opracowany prawie osiem lat wcześniej projekt nie przystaje do nowego
stanu prawnego, a proponowane w nim regulacje są zbyt ogólnikowe. Uznano jednak,
że wcześniejszy dorobek z prac nad projektem winien być wykorzystany w trakcie prac
w IV kadencji, a podstawą inicjatywy ustawodawczej, ze względu na konieczność przyspieszenia prac nad ustawą, winien być projekt zarejestrowany w III kadencji Sejmu jako
druk nr 616. Już po wspomnianym posiedzeniu Komisji została przygotowana wstępna,
nowa wersja projektu, która została wykorzystana w dalszych pracach. Po odbytej 15
lutego 2002 r. debacie sejmowej i głosowaniu w dniu 21 lutego 2002 r. projekt został
zarejestrowany w IV kadencji Sejmu jako druk sejmowy nr 223 oraz skierowany do dalszych prac w Podkomisji. W dniu 14 marca 2004 r. na wspólnym posiedzeniu trzech
komisji: Administracji i Spraw Wewnętrznych, Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych powołana została Podkomisja nadzwyczajna
do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych

17 W trakcie dyskusji nad drukiem nr 616 w III kadencji Sejmu przeciwnicy ustawy argumentowali,
że nie istnieje potrzeba wprowadzania przepisów o możliwości używania przez członków mniejszości ich języków ojczystych w stosunkach urzędowych i nazewnictwie topograficznym, gdyż
jako obywatele polscy wszystkie osoby należące do mniejszości znają język polski. Jednocześnie
w pojawiającej się przy tej okazji dyskusji odnośnie poparcia identycznych praw dla mniejszości
polskiej na Litwie w pełni opowiadali się oni za takim rozwiązaniem, stwierdzając, że jako Polakom na Litwie takie prawa się oczywiście należą.
18 Pierwszy projekt ustawy z 1994 r. zawierał propozycję regulacji praw wyborczych mniejszości polegający na stworzeniu specjalnej puli 8 mandatów w Sejmie – niezależnie od istniejących regulacji
w ordynacji wyborczej dotyczącej komitetów wyborczych mniejszości. Miała być stworzona lista
ogólnokrajowa, na którą osoby należące do mniejszości mogłyby oddawać głosy. Mniejszości, których
liczebność w owym czasie szacowano na co najmniej 20 tys. osób, tj. mniejszość białoruska, litewska, łemkowska, niemiecka, romska/cygańska, słowacka i ukraińska miały uzyskać po 1 mandacie.
Jeden wspólny mandat miały uzyskać mniejszości: czeska, karaimska, ormiańska, rosyjska, tatarska
i żydowska. Spośród kandydatów, którzy zadeklarowali przynależność do danej mniejszości miał uzyskać mandat ten kandydat, który otrzymał najwięcej głosów ważnych. Propozycja ta była początkowo
wspierana przez polityków SLD. Ostatecznie, ze względu na problemy związane z realizacją takiej
formy wyborów już po kilku miesiącach prac nad projektem zrezygnowano z tej propozycji.
19 Biuletyn Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych nr 90/IV, posiedzenie nr 2 z 27 listopada
2001 r.
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w Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 223)20. Planowano również zachować reprezentację komisji oraz parytet klubowy. Ostatecznie zachowano tylko parytet klubowy, a w
skład Podkomisji weszli: Jerzy Szteliga (SLD) jako przewodniczący Podkomisji, Jerzy
Czerwiński (LPR), Henryk Kroll (niezrz.), Tadeusz Jarmuziewicz (PO), Marian Curyło
(Samoobrona), Bronisława Kowalska (SLD), Jan Bury (PSL), Krystyna Szumilas (PO),
Sebastian Florek (SLD), Marek Kuchciński (PiS), Kazimierz Chrzanowski (SLD), Stanisław Kurpiewski (SLD) oraz Eugeniusz Czykwin (SLD)21.
Nowymi problemami jakie pojawiły się w trakcie prac nad drukiem nr 223 były
wnioski zgłoszone przez społeczności kaszubską22 i śląską 23 o objęcie ich przepisami
ustawy jako mniejszości. Ostatecznie po analizie problemu wprowadzono do projektu
ustawy kategorię języka regionalnego, obejmując tym pojęciem język kaszubski24.
Istotnym dla losów projektu było wyraźne jego wsparcie w 2002 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i zaangażowanie się tego resortu w prace nad
projektem. Pozytywnie na prace nad projektem, a w konsekwencji także na uchwalenie
ustawy wpłynęło postępowanie akcesyjne, a następnie członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
Podkomisja zakończyła swoją działalność 25 sierpnia 2004 r. przygotowaniem projektu ustawy, który po III czytaniu na 88 posiedzeniu Sejmu w dniu 4 listopada 2004 r.25
skierowany został do Senatu. Po rozpatrzeniu proponowanych przez Senat poprawek do
projektu ustawa została uchwalona na 95 posiedzeniu Sejmu w dniu 6 stycznia 2005 r.
Ustawa opublikowana została w Dzienniku Ustaw RP z 31 stycznia 2005 (Nr 17, poz. 141)
i zgodnie z art. 43 weszła w życie z dniem 1 maja 2005 r., z wyjątkiem art. 36, art. 39, art.
41 i art. 42, które weszły w życie z dniem ogłoszenia.
Niewątpliwie, obok bieżącego monitorowania spraw mniejszościowych, podejmowania interwencji celem rozwiązania zaistniałych problemów, wspierania mniejszości
na poziomie władz publicznych, najważniejszym efektem prac KMNE było podjęcie ini20 Biuletyn Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych nr 397/IV, posiedzenie nr 8 w dniu 14
marca 2002 r. (odpowiednio występują też numery posiedzeń pozostałych dwóch komisji: Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych [nr 23], Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży [nr 28]).
21 Eugeniusz Czykwin został wybrany na podstawie własnego zgłoszenia się jako przedstawiciel
mniejszości białoruskiej. Dla zachowania parytetu klubowego przedstawiciel Koła Parlamentarnego Unii Pracy zgłosił wycofanie kandydatury Danuty Polak (UP) ze składu Podkomisji.
22 W trakcie prac nad projektem ustawy w II kadencji Sejmu reprezentujący Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie poseł Jan Wyrowiński (UD a następnie UW) stwierdził na pytanie Jacka Kuronia dotyczące objęcia Kaszubów przepisami ustawy, że projekt adresowany jest do mniejszości
narodowych, a Kaszubi nie są mniejszością narodową ale etnograficzną i w związku z tym nie są
zainteresowani objęciem ich przepisami projektowanej ustawy.
23 Problem mniejszości śląskiej pojawił się w kontekście sporu o rejestrację Związku Ludności Narodowości Śląskiej i skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Rady Europy (sprawa nr
44158/98 Gorzelik i inni p-ko Polsce) oraz wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r.
24 Por. w tej sprawie m.in. G. Janusz, „Opinia dotycząca druku 223: Status ludności kaszubskiej
w Polsce Biuro Studiów i Ekspertyz – opinia zlecona” (http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk4.nsf/
Opwsdr?OpenForm&223). Dążenie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego do objęcia Kaszubów
przepisami ustawy o mniejszościach narodowych zmierzało w owym czasie raczej do ustawowego
zagwarantowania im posiadanych praw kulturalnych i językowych niż do uznania ich za mniejszość narodową (etniczną).
25 II czytanie odbyło się na 84 posiedzeniu Sejmu IV kadencji w dniu 23 września 2004 r.
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cjatywy legislacyjnej i w konsekwencji doprowadzenie do uchwalenia ustawy o mniejszościach.
W dniu 14 lipca 2009 r. został wniesiony przez grupę posłów projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym, który zmierzał generalnie do ponownego podporządkowania koordynacji polityki wobec mniejszości ministrowi kultury.

2. Wymiar rządowy
Jednym z pierwszych działań podjętych przez Jacka Kuronia, w warunkach tworzenia rządu Tadeusza Mazowieckiego, było doprowadzenie do zmiany kompetencji resortowych w zakresie koordynacji polityki państwa wobec mniejszości narodowych. Co
prawda formalnie w zadaniach ministra spraw wewnętrznych nie wyodrębniono zadań
w zakresie mniejszości narodowych, ale to właśnie MSW realizowało i koordynowało
politykę PRL wobec mniejszości. Działania Jacka Kuronia doprowadziły jesienią 1989 r.
do przekazania Ministerstwu Kultury i Sztuki koordynacji polityki wobec mniejszości
narodowych. Jacek Kuroń na posiedzeniu KMNE w dniu 18 marca 1997 r. tak uzasadniał
swoje starania w tym zakresie:
Gdy kilka lat temu premier nominował mnie na ministra pracy, pierwszym moim
działaniem było spowodowanie przejęcia problematyki mniejszości narodowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w kompetencje Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zrobiłem
to dlatego, iż wówczas istniało ogromne napięcie, złość i wściekłość wśród mniejszości
za to, że znajdują się pod opieką policji. Nie mogli się pogodzić z tym, że traktuje się ich
jako przestępców. Przecież Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kojarzyło się wyłącznie
z milicją 26.
Co prawda decyzja z 1989 r. miała charakter wyraźnie polityczny i stanowiła symboliczne uniezależnienie mniejszości od kłopotliwej wcześniej kurateli MSW, ale nie
wpłynęła pozytywnie na politykę wobec mniejszości oraz zaspakajanie ich potrzeb. Minister Kultury nie zajmował zbyt silnej pozycji w rządzie, a były okresy, że resort ten
pozbawiony był kierownictwa. Symboliczne przekazanie Ministrowi Kultury i Sztuki
w 1990 r. przewodnictwa powołanego w tym czasie organu opiniodawczo-doradczego
jakim była Międzyresortowa Komisja do Spraw Mniejszości Narodowych nie spowodowało widocznej poprawy polityki rządowej wobec mniejszości.
Początkowo zadania dotyczące spraw mniejszościowych przekazano Departamentowi Działalności Kulturalnej, gdzie sprawy te prowadził jeden pracownik. Wzrost zadań
w zakresie spraw mniejszości narodowych spowodował, że liczba pracowników zajmujących się zadaniami w tym zakresie wzrosła już w 1990 r. do pięciu osób. W efekcie
powołano Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych przekształcony z dniem 1 kwietnia 1992 r. w Biuro do Spraw Mniejszości Narodowych 27. Powołanie Biura nastąpiło na
26 Biuletyn Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych nr 3451/II, posiedzenie nr 62 w dniu 18
marca 1997 r.
27 J. W. Zawisza, Zadania i działalność Departamentu Kultury Mniejszości Narodowych Ministerstwa
Kultury [w:] Polityka państwa polskiego…, s. 248.
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podstawie uchwały nr 33 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1992 r. w sprawie nadania
statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki. Kierowane przez Bogumiłę Berdychowską Biuro prowadziło działalność znacznie przekraczającą jego zadania, a pozycja Biura była
znacznie wyższa aniżeli wynikało to z jego formalnego usytuowania. W dużej mierze
spowodowane było to osobowością szefowej Biura oraz bardzo dużym zaangażowaniem
pracowników Biura w rozwiązywanie problemów mniejszości. Nowe kierownictwo
MKiS, wywodzące się z PSL, podjęło na przełomie 1993/1994 r. wyraźne próby ograniczenia działalności Biura tylko do spraw kultury. Spowodowało to protest przeciwko
ograniczaniu zadań Biura ze strony jego kierownika Bogumiły Berdychowskiej, która
wraz ze swoimi współpracownikami zrezygnowała z pracy w marcu 1994 r. Po tym fakcie Biuro zaczęło ograniczać swoją działalność do spraw kultury, aczkolwiek nadany
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1994 r. statut zachował formalnie wcześniejszy status i zadania Biura28. Zmiana w zadaniach Biura nastąpiła dopiero
w 1995 r., kiedy to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki już formalne zawęziło kompetencje Biura tylko do spraw kultury co znalazło swój wyraz w jego
nowej nazwie: Biuro do Spraw Kultury Mniejszości Narodowych29. Nowy statut Ministerstwa, nadany w 1998 r., podniósł rangę Biura do poziomu departamentu powołując
w strukturze Ministerstwa Departament Kultury Mniejszości Narodowych30. Działalność Departamentu zakończyła się w styczniu 2005 r., kiedy to na podstawie zmiany
statutu Ministerstwa Kultury 31 i w związku z uchwaleniem ustawy z 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym zadania Departamentu zostały przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
zgodnie z art. 41 ustawy Pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zapewniający do dnia ogłoszenia ustawy realizację zadań z zakresu praw mniejszości narodowych i etnicznych stają się z tym dniem
pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wyznań religijnych
oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
Mimo formalnego przekazania w 1989 r. spraw mniejszości narodowych do kompetencji Ministra Kultury w ministerstwie spraw wewnętrznych zajmowano się w dalszym ciągu sprawami mniejszości jako sprawami obywatelskimi. Dokonana w 1996 r.
reforma centrum administracyjno-gospodarczego Rady Ministrów przyniosła zmianę
statusu i zdań MSW, które stało się Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W efekcie w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1997 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-

28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki, Dz. U. z Nr 59, poz. 241.
29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki, Dz. U. Nr 48, poz. 250.
30 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki, Dz. U. Nr 24, poz. 128.
31 Formalnie to zmiana statutu weszła życie dopiero 3 lutego 2005 r. Por. zarządzenie Nr 11 Prezesa
Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury, „Monitor Polski” nr 7, poz. 99.
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cji32 określono w § 2 pkt 1 ppkt f, że minister ten realizuje zadania oraz uprawnienia
także w zakresie mniejszości narodowych. Zresztą już w listopadzie 1995 r. w Urzędzie
Rady Ministrów, w gabinecie ówczesnego wicepremiera Aleksandra Łuczaka, powołano Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych, który według projektodawców miał być
podstawą utworzenia odrębnej komórki organizacyjnej w MSWiA. Inną formą było
powołanie w lutym 1997 r. przez premiera Włodzimierza Cimoszewicza Pełnomocnika do Spraw Mniejszości Narodowych. Został nim podsekretarz stanu w Ministerstwie
Kultury i Sztuki Michał Jagiełło. Stworzyło to swoiste prowizorium w zakresie polityki
rządu wobec mniejszości. Z jednej strony strukturalnie sprawy mniejszości, ale tylko
w zakresie kultury, znajdowały się w kompetencjach Ministra Kultury i Sztuki, a z drugiej strony podjęto próbę usytuowania kompetencji w zakresie polityki wobec mniejszości w tworzonym MSWiA, w którym za sprawy mniejszości odpowiadał podsekretarz
stanu (w 1997 r. zadania w tym zakresie realizowała wiceminister Katarzyna Piekarska).
Jednocześnie premier powołał do koordynacji polityki wobec mniejszości własnego pełnomocnika. Działania te świadczyły, że w rządzie istniała świadomość braku centrum
koordynującego politykę wobec mniejszości oraz wyraźnego postrzegania zmniejszających się zadań MKiS w tym zakresie 33. Wobec przeprowadzonych 21 września 1997 r.
wyborów parlamentarnych i utworzeniu nowego rządu (AWS – UW) zakończyła się
misja Pełnomocnika ds. Mniejszości Narodowych. Nie stworzono także formalnie
w tym czasie żadnej komórki organizacyjnej w MSWiA. Efektem reformy centrum rządowego było jednakże wyraźne wskazanie MSWiA jako koordynatora polityki rządu
wobec mniejszości narodowych. Stąd też w 1998 r. zatrudniono w Departamencie Spraw
Obywatelskich MSWiA (od 1999 r. Departamencie Obywatelstwa) dwóch pracowników
zajmujących się sprawami mniejszości narodowych. W styczniu 2000 r. w strukturze
Departamentu Obywatelstwa utworzono Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicznych, który został włączony na podstawie nowelizacji statutu MSWiA z 11 października 2002 r. do nowego Departamentu Wyznań i Mniejszości Narodowych 34. Kolejnym
zarządzeniem Prezesa RM z 1 lutego 2005 r. nastąpiła zmiana nazwy departamentu na
Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych35.
Aktualnie Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicznych jest głównym organem
administracji rządowej w zakresie koordynacji polityki państwa wobec mniejszości
narodowych. Do jego zadań należy prowadzenie spraw mniejszości narodowych, a w
szczególności:
◆ opracowywanie – w porozumieniu z przedstawicielami innych ministrów – propozycji do założeń polityki państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego;
32 Dz. U. Nr 95, poz. 581.
33 Widoczne to było w trakcie dyskusji na posiedzeniu KMNE w dniu 18 marca 1997 r. (Biuletyn
Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych nr 3451/II, posiedzenie nr 62 w dnu 18.03.1997).
34 Zarządzenie Nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Monitor Polski
nr 47, poz. 692. Przejściowo Wydział znajdował się w strukturze Departamentu Administracji
Publicznej, który w czerwcu 2002 r. utworzono w miejsce Departamentu Obywatelstwa.
35 Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Monitor Polski” nr 7, poz. 100.
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◆ opracowywanie i koordynacja programów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
◆ przygotowanie informacji problemowych dotyczących mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego dla organów administracji rządowej, Sejmu
i Senatu RP;
◆ opracowywanie materiałów związanych ze współpracą z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego w ramach Komisji Europejskiej, Rady Europy, oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie;
◆ obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Zespołu do Spraw Mniejszości
Narodowych, w tym przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zespołu oraz
protokołów z tych posiedzeń;
◆ współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej na rzecz
uwzględniania lokalnych potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
◆ utrzymywanie bieżących kontaktów z kierownictwem organizacji społecznych
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym oraz udzielanie – w miarę możliwości – pomocy tym organizacjom
w realizacji ich celów statutowych;
◆ podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości narodowych
i etnicznych oraz osób posługujących się językiem regionalnym, rozwiązywania ich
problemów, a także mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom naruszania ich
praw;
◆ podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości narodowych;
◆ podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom naruszania
praw osób należących do mniejszości narodowych;
◆ przygotowanie materiałów dotyczących respektowania praw osób należących do
mniejszości narodowych i etnicznych oraz osób posługujących się językiem regionalnym, związanych z prawem wewnętrznym i zobowiązaniami międzynarodowymi Rzeczypospolitej Polskiej;
◆ organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników urzędów wojewódzkich odpowiedzialnych za problematykę mniejszości narodowych36.
Po likwidacji Departamentu Kultury Mniejszości Narodowych w Ministerstwie
Kultury w strukturze Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA (w Wydziale Mniejszości Narodowych i Etnicznych) utworzony został Zespół do Spraw Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Do zakresu działania Zespołu należy prowadzenie spraw mniejszości w zakresie zachowania
i rozwoju kultury mniejszości, a także zachowania i rozwoju języka regionalnego, a w
szczególności:
◆ przygotowywanie informacji i upowszechnianie wiedzy na temat kultury mniejszości narodowych i etnicznych, a także na temat języka regionalnego;

36 Na podstawie: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/61/40/Wydzial_Mniejszosci_Narodowych_i_
Etnicznych.html.
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◆ prowadzenie działań na rzecz wspierania działalności instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych, mających
istotne znaczenie dla kultury mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego;
◆ prowadzenie działań na rzecz wspierania wydawania książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, języku regionalnym lub w języku
polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku;
◆ udział w opracowaniu propozycji do założeń polityki państwa wobec mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 37.
Ustawa o mniejszościach z 2005 r. przekazała jednoznacznie przepisem art. 21 ust.
1 kompetencje odnośnie mniejszości narodowych ministrowi spraw wewnętrznych
stwierdzając, że Organem administracji rządowej w sprawach objętych ustawą jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych38. Mimo zmienionej dzisiaj sytuacji politycznej fakt usytuowania w MSWiA zadań
w zakresie koordynacji polityki państwa wobec mniejszości narodowych nadal oceniany jest negatywnie przez mniejszości narodowe.
Na podstawie art. 22 ustawy o mniejszościach zadania rządowe związane z polityką wobec mniejszości realizuje w terenie wojewoda, który na podstawie ust. 3 może
ustanowić pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Według stanu na sierpień 2010 r. pełnomocników takich powołali wojewodowie: dolnośląski, lubuski, łódzki, małopolski, podkarpacki, podlaski, warmińsko-mazurski, wielkopolski
i zachodniopomorski 39.
Wśród instytucji rządowych warto wspomnieć o Ministerstwie Edukacji Narodowej.
W resorcie oświaty od 1949 roku funkcjonowała komórka odpowiadająca za sprawy nauczania w środowisku mniejszości narodowych. Po 1989 r. nie była ona wyodrębniona
organizacyjnie, a zadania związane z oświatą mniejszości narodowych realizowane były
przez głównego specjalistę w Departamencie Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej, a obecnie w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania.
Zasadniczo ani w okresie Polski Ludowej, ani też po 1989 roku nie były podejmowane
działania zmierzające do włączenia zadań w zakresie oświaty dla mniejszości w zakres
kompetencji MSWiA.
Szczególną formę instytucjonalnego rozwiązywania spraw mniejszości narodowych
stanowiły zespoły międzyrządowe.
Pierwszą tego typu strukturą była Międzyresortowa Komisja do Spraw Mniejszości Narodowych powołana jako organ opiniodawczo – doradczy Rady Ministrów na
podstawie uchwały Nr 142 Rady Ministrów z dnia 7 września 1990 r.40. Skład Komisji

37 http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/61/2960/Zespol_do_Spraw_Mniejszosci_Narodowych_i_Etnicznych.html.
38 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz. U. Nr 17, poz. 141.
39 Według wykazu http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/61/277/Osoby_odpowiedzialne_za_sprawy_
mniejszosci_narodowych_i_etnicznych_w_wojewodztwa.html.
40 Uchwała Nr 142 Rady Ministrów z dnia 7 września 1990 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw
Mniejszości Narodowych, „Monitor Polski” nr 34, poz. 274.
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określono na wysokim szczeblu ministrów, a w praktyce na poziomie sekretarzy lub
podsekretarzy stanu 41. W jej skład weszli:
1. ministrowie: Kultury i Sztuki (jako przewodniczący), Spraw Wewnętrznych,
Edukacji Narodowej, Sprawiedliwości, Pracy i Polityki Socjalnej, Spraw Zagranicznych, minister – członek Rady Ministrów właściwy w sprawach współpracy
z partiami politycznymi i organizacjami społecznymi,
2. Przewodniczący Komitetu do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”,
3. wojewodowie z województw zamieszkałych przez mniejszości: białostocki, opolski, przemyski i suwalski.
Zadania Komisji zostały określone w § 2. Do zadań Komisji należało:
1) opracowywanie rządowego programu działań na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych,
2) udzielanie pomocy w koordynacji działań organów administracji państwowej oraz
innych jednostek objętych programem rządowym,
3) dokonywanie ocen oraz formułowanie propozycji w zakresie zapewnienia realizacji praw i potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych,
4) formułowanie ocen i wniosków w zakresie skuteczności przeciwdziałania zjawiskom naruszającym prawa mniejszości narodowych i etnicznych oraz inicjowanie
działań zmierzających do zwalczania tych zjawisk,
5) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz popularyzacji w społeczeństwie polskim tematyki dotyczącej mniejszości narodowych i etnicznych oraz ich kultury,
6) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w dziedzinie realizacji polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych.
Przy reprezentacji województw w Komisji warto zwrócić uwagę na ocenę przez władze centralne stanu liczbowego i rozmieszczenia mniejszości narodowych, a pośrednio
na procesy asymilacyjne, jakie nastąpiły w ciągu kilkudziesięciu lat; w 1957 r. Komisje
ds. Narodowościowych (przy KW PZPR) powołano aż w 10 województwach (spośród
ówcześnie istniejących 17 województw), tj. w białostockim, gdańskim, koszalińskim,
krakowskim, lubelskim, olsztyńskim, rzeszowskim, szczecińskim, wrocławskim i zielonogórskim. W 1990 r. uznano potrzebę włączenia do działalności Komisji wojewodów
tylko z czterech województw (na 49 istniejących).
Swoje zadania Komisja realizowała poprzez przedstawianie ocen, wniosków i propozycji dla Rady Ministrów. Ponadto Komisja rozpatrywała projekty dokumentów,
w tym aktów prawnych oraz mogła, przedstawiać swoje stanowisko innym organom
państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Początkowo Komisja rozpoczęła aktywną działalność, jednak po odbyciu 11 posiedzeń zawiesiła swoją działalność
w związku z wyborami do Sejmu RP w październiku 1991 r. W nowym składzie rządu
Jana Olszewskiego Komisja nie odbyła już żadnych posiedzeń i faktycznie nie przejawiała w latach 1992-1997 aktywności.
Komisja została w czerwcu 1997 r. zastąpiona przez Międzyresortowy Zespół do
Spraw Mniejszości Narodowych, aczkolwiek zarządzenie o powołaniu Międzyresor-

41 W praktyce ranga posiedzeń Zespołu była jeszcze niższa, gdyż poszczególnych ministrów zastępowali dyrektorzy departamentu, względnie ich zastępcy.
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towej Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych utraciło moc obowiązującą dopiero
z dniem 30 marca 2001 r. 42. Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych
powołany został zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 49 z dnia 20 czerwca 1997 r.
Wspomniane przejmowanie zadań w zakresie polityki mniejszościowej przez MSWiA
uwidoczniło się także w powierzeniu kierownictwa Zespołu przedstawicielowi MSWiA,
zaś przedstawiciel Ministerstwa Kultury został wiceprzewodniczącym Zespołu. Wyciągnięto wnioski wynikające ze zbyt wysoko usytuowanego składu Komisji i w działalności Zespołu przewidziano udział nie ministrów a ich przedstawicieli. W skład Zespołu
weszli przedstawiciele ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji (w randze podsekretarza stanu – jako przewodniczący), Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w randze
podsekretarza stanu – jako wiceprzewodniczący), Edukacji Narodowej, Spraw Zagranicznych, Finansów, Pracy i Polityki Społecznej, Sprawiedliwości oraz przedstawiciele:
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Głównego Urzędu Statystycznego, Komitetu Integracji Europejskiej, a w 2001 r. poszerzono skład Zespołu o Prezesa Urzędu do
Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Funkcję sekretarza Zespołu pełnił początkowo zastępca dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich (Departamentu Obywatelstwa),
a od stycznia 2000 r. Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych.
Zespół, jako organ opiniodawczo – doradczy Prezesa Rady Ministrów przejął praktycznie zadania Komisji, w tym m.in. w zakresie:
◆ opracowywania projektów działań rządu zmierzających do tworzenia sprzyjających warunków dla mniejszości narodowych,
◆ koordynacji działań administracji rządowej, realizującej zadania na rzecz mniejszości narodowych,
◆ dokonywania ocen i formułowania propozycji w zakresie realizacji praw i potrzeb
mniejszości narodowych,
◆ inicjowania działań na rzecz popularyzacji wiedzy o mniejszościach narodowych
oraz ich kulturze, a także badań nad sytuacją mniejszości narodowych,
◆ przeciwdziałania naruszaniu praw mniejszości narodowych,
◆ inicjowania działań na rzecz popularyzacji wiedzy o mniejszościach narodowych
oraz ich kulturze, a także badań nad sytuacja mniejszości narodowych43.
Zespół zakończył działalność w październiku 2001 r. na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 97 z dnia 10 października 2001 r. W trakcie 18 posiedzeń Zespołu w latach 1997-200144 omawiano m.in. sprawę projektu ustawy o mniejszościach
narodowych, sytuację mniejszości romskiej, sytuację mniejszości narodowych w dziedzinie oświaty po przeprowadzonej w 1998 r. reformie samorządowej, sprawę organi42 Na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień
ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 120,
poz. 1268. Por. także Obwieszczenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu
uchwał Rady Ministrów, zarządzeń i innych aktów normatywnych Prezesa Rady Ministrów, ministrów i innych organów administracji rządowej, które utraciły moc z dniem 30 marca 2001 r.,
„Monitor Polski” nr 47, poz. 782.
43 M. Sora, Ochrona mniejszości narodowych z perspektywy administracji rządowej [w:] Status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych, red. S. Łodziński, A. Chodyra, Warszawa 2001, s. 136.
44 XVIII i ostatnie posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 27 września 2001 r.
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zacji konferencji o statusie prawnym mniejszości w świetle Konwencji Ramowej Rady
Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych45, kwestię ratyfikacji Konwencji Ramowej,
narodowego spisu powszechnego w 2001 roku46, sprawę cmentarzy i pomników, zwrotu
mienia, w tym lasów łemkowskich47. W ramach Zespołu powołany został Podzespół ds.
Edukacji Mniejszości Narodowych – jako grupa robocza Zespołu.
Nowym organem opiniodawczo –doradczym Prezesa Rady Ministrów stał się Zespół
do Spraw Mniejszości Narodowych powołany zarządzeniem nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2002 r. Nowa nazwa wynikała w dużej mierze ze stopniowej rezygnacji w terminologii centralnych władz administracji rządowej ze stosowania nazwy
„resort” i zastępowaniem go nową nazwą: „dział administracji rządowej”48. Zarówno
skład, jak i kompetencje Zespołu pokrywały się ze składem i kompetencjami działającego wcześniej Zespołu Międzyresortowego. W strukturze Zespołu została zachowana
wcześniejsza reprezentacja ministerstw i urzędów. Nastąpiło natomiast podniesienie
rangi funkcji Sekretarza Zespołu, którym został zastępca dyrektora Departamentu
Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wydział Mniejszości
Narodowych zapewniał natomiast obsługę administracyjną i biurową Zespołu i podzespołów. W działalności Zespołu utrzymano bowiem działalność Podzespołu ds. Edukacji Mniejszości Narodowych. Powołano także Podzespół do Spraw Romskich, którego
inauguracyjne posiedzenie odbyło się 12 listopada 2002 r. Powołanie nowego Podzespołu było wynikiem odbytego w dniu 16 września 2002 r. IV posiedzenia Zespołu poświęconego sprawom przeciwdziałania dyskryminacji z przyczyn rasowych lub etnicznych.
W okresie działalności Zespołu odbyło się trzynaście posiedzeń, w tym sześć posiedzeń w 2002 r., pięć w 2003 r. i dwa w 2004 r. Praktycznie zbliżony był zakres tematyki
prac Zespołu do prac wcześniej działającego Zespołu Międzyresortowego. Nowe sprawy,
jakie stanęły przed Zespołem, dotyczyły oceny raportu z realizacji Konwencji Ramowej,
zajęcia stanowiska wobec opinii ekspertów Komitetu Doradczego, sprawy wyników
Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 r. oraz sposobu jego przeprowadzania49. Na
VIII posiedzeniu Zespołu w dniu 4 czerwca 2003 r. omawiana była sprawa podpisania
i ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Karty języków regionalnych lub mniejszościowych oraz przygotowania do organizacji specjalnie tej sprawie poświęconej konferencji
organizowanej wspólnie przez MSWiA, Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych
oraz Radę Europy50.
45 Konferencja została zorganizowana w dniach 23-24 października 2000 r. w gmachu Sejmu przez
KMNE przy współudziale MSWiA oraz Rady Europy. Jej pokłosiem była publikacja: Status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych, red. S. Łodziński, A. Chodyra, Warszawa 2001.
46 Spis powszechny przeprowadzono ostatecznie w 2002 r.
47 Notatki własne autora z uczestnictwa jako ekspert w pracach Zespołu oraz sprawozdania Zespołu
za 2000 r. i 2001 r. (http://wwww.mswia.gov.pl/portal/pl/114).
48 Por. ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz. U. Nr 141, poz. 943
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 65, poz. 437).
49 Notatki własne autora z uczestnictwa jako ekspert w pracach Zespołu oraz sprawozdania Zespołu
za 2002-2004 (http://wwww.mswia.gov.pl/portal/pl/114).
50 Konferencja została zorganizowana w dniach 16-17 czerwca 2003 r. w gmachu Sejmu. Jej pokłosiem
była publikacja: Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych; od teorii do praktyki. Materiały z konferencji, Warszawa 16-17 czerwca 2003 r., Warszawa 2004.
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Zakończenie działalności Zespołu nastąpiło w związku z uchwaleniem ustawy
o mniejszościach51.
Całkowicie nową jakość wymiaru instytucjonalnego przyniosło wejście w życie ustawy o mniejszościach. Na podstawie przepisów rozdziału V (art. 21-32) powołana została
Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych utworzona jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów. Warto podkreślić, że jest to jedna
z dwóch tego typu wspólnych komisji utworzonych przez rząd52.
Już w trakcie prac nad projektem ustawy wiele dyskusji budziła sprawa usytuowania zadań w zakresie polityki państwa wobec mniejszości. Pierwotny projekt zawierał
propozycję powołania Międzyresortowego Zespołu ds. Mniejszości Narodowych a następnie rozważane było powołanie rzecznika ds. mniejszości narodowych. Ze względu
na swoisty monopol jaki w owym czasie spełniał Rzecznik Praw Obywatelskich uznano za niecelowe powołanie innego rzecznika53. W okresie reformy centrum rządowego
(lato 1997 r.) pojawiła się propozycja powołania Komitetu do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Urzędzie Rady Ministrów. Kolejną była propozycja utworzenia
Rady do Spraw Mniejszości, pomyślanej jako organ międzyresortowy. W III kadencji
Sejmu rozważane było powołanie odrębnego urzędu centralnego do spraw mniejszości
narodowych i etnicznych. Ostatecznie wybrano znacznie lepsze rozwiązanie oparte na
doświadczeniach współpracy administracji publicznej, rządowej i samorządowej, w ramach komisji wspólnej.
Tak usytuowana Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
nie stanowi klasycznej struktury rządowej, gdyż jej równoprawnymi członkami są ustawowo przedstawiciele mniejszości. W skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych wchodzą nie tylko przedstawiciele organów administracji rządowej54 i sekretarz, ale także przedstawiciele mniejszości w liczbie określonej przepisem
51 Formalne zniesienie Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych nastąpiło dopiero w 2008 r. na
podstawie zarządzenia Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zniesienia
niektórych zespołów (http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/114/5418/Zniesienie_Miedzyresortowego_
Zespolu_do_Spraw_Mniejszosci_Narodowych.html), aczkolwiek błędnie w zarządzeniu określono,
że dotyczy to zniesienia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych, który został zniesiony Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 97 z dnia 10 października 2001 r.
52 Drugą Komisją jest Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego powołana na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, (Dz. U. Nr 90, poz. 759).
53 Na podstawie ustawy z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz. U. Nr 6, poz. 69, powołano rzecznika w tym zakresie. Działają także urzędnicy określani pojęciem rzecznika np. rzecznik
praw ucznia, rzecznik praw pacjenta, rzecznicy patentowi.
54 W skład Komisji Wspólnej, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, wchodzą z urzędu przedstawiciele następujących organów administracji rządowej: ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, ministra właściwego do spraw administracji
publicznej, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
ministra właściwego do spraw pracy, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, ministra właściwego do
spraw zagranicznych, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
12 lutego 2010 r. w sprawie włączenia w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych
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art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o mniejszościach, tj. po dwóch przedstawicieli mniejszości
białoruskiej, litewskiej, niemieckiej, ukraińskiej, łemkowskiej i romskiej oraz po jednym przedstawicielu mniejszości czeskiej, ormiańskiej, rosyjskiej, słowackiej, żydowskiej, karaimskiej i tatarskiej. Ponadto w pkt 3 przewidziano członkostwo dwóch przedstawicieli społeczności posługującej się językiem regionalnym, tj. kaszubskiej.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 członków Komisji Wspólnej powołuje i odwołuje Prezes Rady
Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Zgłoszenia kandydatów do Komisji Wspólnej z grona mniejszości dokonuje się w trybie określonym przepisem art. 24 ust. 3, 5-7. Prawo
zgłoszenia kandydatów przysługuje mniejszościom lub społeczności języka regionalnego. Ustawa precyzuje, że prawo to zrealizować mogą zarejestrowane stowarzyszenia
mniejszości lub społeczności języka regionalnego (art. 24 ust. 3)55. Jednocześnie pierwsze zawiadomienie do wskazanych podmiotów o zamiarze wystąpienia do Prezesa Rady
Ministrów z wnioskiem, o którym mowa w art. 24 ust. 2, minister właściwy do spraw
wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych winien skierować w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy (art. 39).
Jednakże w przypadku, gdy dana mniejszość (społeczność języka regionalnego) nie
będzie w stanie w ciągu 90 dni od daty zawiadomienia przez ministra właściwego do
spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych o zamiarze wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o powołanie Komisji Wspólnej wyłonić kandydatów
na swoich przedstawicieli lub wyłoni ich w większej liczbie aniżeli określa to przepis
ustawy to wtedy inicjatywę przejmuje ponownie minister właściwy do spraw wyznań
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, gdyż w takiej sytuacji na podstawie art. 24 ust. 6
minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych przedstawia tej mniejszości lub społeczności do zaopiniowania
swoich kandydatów na członków Komisji Wspólnej reprezentujących tę mnieji Etnicznych przedstawiciela ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (Dz. U. Nr 28,
poz. 148), wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 26 ustawy, włączony został w skład Komisji Wspólnej także przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego – w chwili uchwalania ustawy Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki obejmowało
zarówno oświatę jak i szkolnictwo wyższe. Na podstawie dwóch rozporządzeń Rady Ministrów
z dnia 5 maja 2006 r. nastąpiło zniesienie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki oraz utworzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (por. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r.
w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji
i Nauki, Dz. U. Nr 76, pos. 532) oraz utworzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (por.
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Dz. U. Nnr 76, poz. 533). W trakcie obrad Komisji Wspólnej zwracano
uwagę na brak przedstawiciela szkolnictwa wyższego w składzie Komisji. Ostatecznie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie włączenia w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych przedstawiciela ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego (Dz. U. Nr 28, poz. 148) przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego został włączony do prac Komisji Wspólnej.
55 Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych zawiadamia organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz organizacje mniejszości oraz społeczności posługującej się językiem, o którym mowa w art. 19, o zamiarze wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2.

148

szość lub społeczność. W przypadku niewyrażenia przez mniejszość lub społeczność opinii w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych
kandydatów, wymóg uzyskania opinii uznaje się za spełniony.
Przepis ten należy uznać za zasadny. W środowisku praktycznie każdej mniejszości
występują zjawiska konfliktogenne. Mają one różne podłoże: różnic politycznych, programowych, czy też personalnych. Brak tego przepisu uniemożliwiłby funkcjonowanie
Komisji Wspólnej z powodu braku składu ustawowego lub powodowałby jej funkcjonowanie w ograniczonym składzie. Podkreślić należy, że przepis ten ma charakter następczy i jest stosowany tylko w przypadku, gdy nie dojdzie do zgłoszenia kandydatów we
właściwym trybie.
Komisja ma dwóch współprzewodniczących. Współprzewodniczącymi Komisji
Wspólnej są z mocy ustawy (art. 27 ust. 1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw
wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych (w randze sekretarza
lub podsekretarza stanu) oraz przedstawiciel mniejszości i społeczności posługującej
się językiem regionalnym, wybrany przez będących członkami Komisji przedstawicieli
mniejszości i społeczności języka regionalnego. Mimo, że obaj współprzewodniczący są
powoływani przez Prezesa Rady Ministrów (art. 27 ust. 2), a w praktyce główną rolę pełni współprzewodniczący będący przedstawicielem ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych to rozwiązanie uznać należy
za bardzo ważne dla pozycji mniejszości w tym organie.
Utrzymano wyższą rangę sekretarza Komisji Wspólnej, którym pozostał zastępca
dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Obsługę administracyjną i biurową Komisji Wspólnej oraz zespołów stałych i doraźnych zapewnia Wydział Mniejszości Narodowych. Jednocześnie sekretarz Komisji
Wspólnej z urzędu wchodzi w skład Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. Takie uprawnienie dla sekretarza Komisji Wspólnej wprowadził przepis art. 38
ustawy o mniejszościach nowelizujący art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych56.
Zadania swoje Komisja Wspólna realizuje poprzez (art. 23 ust. 2):
1) wyrażanie opinii w sprawach realizacji praw i potrzeb mniejszości, w tym ocena sposobu realizacji tych praw oraz formułowanie propozycji w zakresie działań
zmierzających do zapewnienia realizacji praw i potrzeb mniejszości;
2) opiniowanie programów służących tworzeniu warunków sprzyjających zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowaniu i rozwojowi
języka regionalnego;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw mniejszości;
4) opiniowanie wysokości i zasad podziału środków przeznaczonych w budżecie państwa na wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju
tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego;
5) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób należących
do mniejszości.

56 Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zm.
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Zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu Komisja Wspólna ma możliwość szerokiego współdziałania zarówno z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami
społecznymi, instytucjami i środowiskami naukowymi.
Komisja Wspólna winna obradować nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy (art. 28 ust. 1).
Jej obrady zwołuje współprzewodniczący będący przedstawicielem ministra właściwego
do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych z własnej inicjatywy lub na wniosek drugiego współprzewodniczącego.
Pierwsze posiedzenie Komisji Wspólnej odbyło się 21 września 2005 r. Współprzewodniczącymi zostali: podsekretarz stanu w MSWiA Jan Schön oraz wskazany przez
przedstawicieli mniejszości wchodzących w skład Komisji Wspólnej Miron Kertyczak
z mniejszości ukraińskiej57. Współprzewodniczący Komisji Wspólnej w latach następnych zmieniali się. W przypadku strony rządowej wynikało przede wszystkim ze zmiany osoby sekretarza stanu lub podsekretarza stanu odpowiedzialnego za sprawy mniejszości spowodowanej głównie zmianą rządu, a w przypadku strony mniejszościowej
z powodu zdarzeń losowych lub swoistej kadencyjności.
Tab. 1. Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w latach 2005 – 2011*
strona rządowa
Lp. współprzewodniczący

przedstawiciel mniejszości

okres pełnienia
funkcji*

współprzewodniczący

okres pełnienia
funkcji**

21.09.2005 –
31.10.2005

Miron Kertyczak

21.09.2005 –
26.01.2006 ***

sekretarz stanu Arka- 19.04.2006
diusz Czartoryski
–27.06.2006

Maciej Bohosiewicz

19.04.2006 –
7.03.2008

sekretarz stanu
Jarosław Zieliński

27.06.2006 –
16.11.2007

Artur Jabłoński

7.03.2008 – nadal

sekretarz stanu
Tomasz Siemoniak

7.03.2008 – nadal

podsekretarz stanu
Jan Schön

Źródło: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/313/4228/Komisja_Wspolna_Rzadu_i_MniejszosciNarodowych_i_Etnicznych.html
* wg stanu na luty 2011 r.
** jako okres pełnienia funkcji wskazano w tabeli daty posiedzeń Komisji Wspólnej, na których
współprzewodniczył dany przedstawiciel rządu lub mniejszości, a w przypadku przedstawicieli rządu także datę zakończenia misji rządu, w skład którego dany przedstawiciel wchodził;
***
Miron Kertyczak zmarł 26 stycznia 2006 r.

57 Wszelkie dane z prac Komisji Wspólnej za protokołami z posiedzeń (http://www.mswia.gov.pl/
portal/pl/313/4228/Komisja_Wspolna_Rzadu_i_MniejszosciNarodowych_i_Etnicznych.html).
Wykorzystano także notatki własne autora uczestniczącego w posiedzeniach Komisji Wspólnej
jako ekspert.
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Tylko pierwszemu posiedzeniu Komisji Wspólnej współprzewodniczył podsekretarz
stanu. W kolejnych gabinetach sprawy mniejszości znajdowały się w gestii sekretarza
stanu, który też obejmował współprzewodnictwo obrad.
Na pierwszym posiedzeniu opracowano projekt regulaminu obrad Komisji Wspólnej, który po dalszych dyskusjach w Komisji Wspólnej przyjęty został zarządzeniem Nr
74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych58. Zgodnie z § 2 regulaminu
w obradach mogą uczestniczyć eksperci reprezentujący m.in. środowiska naukowe.
Uznano za celowe utrzymanie wcześniej działających grup roboczych jako zespołów
stałych lub doraźnych; aktualnie działają trzy zespoły stałe: zespół do spraw edukacji,
zespół do spraw romskich oraz zespół do spraw kultury i mediów59.
Postanowieniem § 15 i § 17 regulaminu Komisji Wspólnej określono składy zespołów stałych oraz ich przewodnictwo. Posiedzeniom zespołów przewodniczył współprzewodniczący będący przedstawicielem mniejszości i społeczności posługującej się językiem regionalnym, który z urzędu wchodził w skład każdego zespołu. Jeśli wskazany
współprzewodniczący nie mógł przewodniczyć posiedzeniom zespołu zastępował go
drugi współprzewodniczący lub sekretarz Komisji Wspólnej.
W skład zespołu ds. edukacji wchodzili członkowie Komisji reprezentujący:
◆ ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych,
◆ ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
◆ ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
◆ Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
W skład zespołu ds. kultury i mediów wchodzili członkowie Komisji reprezentujący:
◆ ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych,
◆ ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
◆ ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
Najbardziej rozbudowany skład określony został dla zespołu ds. romskich, do którego wchodzili członkowie Komisji reprezentujący:
◆ ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych,
◆ ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
◆ ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
◆ ministra właściwego do spraw pracy,
◆ Ministra Sprawiedliwości,
◆ ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
◆ ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Ponadto w skład zespołu wchodzili wszyscy członkowie Komisji reprezentujący
mniejszość romską oraz dodatkowo dwadzieścia osób reprezentujących organizacje

58 „Monitor Polski” nr 45, poz. 534.
59 Zespół ds. kultury i mediów został utworzony został na wniosek mniejszości na II posiedzeniu
Komisji Wspólnej w dniu 19 kwietnia 2006 r.
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mniejszości romskiej, wskazane przez członków Komisji, będących przedstawicielami
tej mniejszości.
W skład każdego z zespołów mogli wejść również inni członkowie Komisji zainteresowani tematyką prac danego zespołu.
Od chwili powołania Komisji Wspólnej odbyło się do lutego 2011 r. dwadzieścia
pięć posiedzeń, w tym jedno posiedzenie w okresie rządów SLD, pięć posiedzeń
w okresie rządów PiS – LPR – Samoobrona oraz dziewiętnaście posiedzeń od początku rządów PO – PSL. Jak z powyższego wynika generalnie utrzymywany był w ciągu
czterech lat funkcjonowania Komisji Wspólnej wskazany w art. 28 ust. 1 ustawowy
termin odbywania jej posiedzeń – nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Jedynym przypadkiem przekroczenia powyższego terminu było VII posiedzenie Komisji Wspólnej,
które odbyło się 7 marca 2008 r., tj. w dziewięć miesięcy od VI posiedzenia odbytego
20 czerwca 2007 r. i aż cztery miesiące po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska. Jednocześnie wyraźna była zmiana jakościowa w pracach Komisji Wspólnej od VII posiedzenia. Mniejszości w znacznie większym stopniu zaczęły się wraz z kolejnymi
posiedzeniami czuć się pełnoprawnymi członkami Komisji Wspólnej oraz identyfikować z podejmowanymi w ramach prac Komisji działaniami. Wyrażało się to także
w przyjmowaniu w trakcie posiedzeń Komisji Wspólnej oświadczeń i opinii, aczkolwiek opinie wynikały przede wszystkim z procesu legislacyjnego. Ponadto do protokołów posiedzeń Komisji Wspólnej dołączane były inne dokumenty, które udostępniano
członkom Komisji Wspólnej.
Z kontaktów z mniejszościami wynika, że pozytywnie oceniają utworzenie Komisji
Wspólnej, aczkolwiek nie zawsze są w stanie wykorzystać forum Komisji do prezentowania własnych problemów.

3. Inne formy gwarancji instytucjonalnych
Istotną rolę do spełnienia w zakresie praw człowieka, w tym i mniejszości narodowych, ma Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) powołany na podstawie ustawy z dnia
15 lipca 1987 r.60. Co prawda w kompetencjach RPO nie ma wyraźnego wskazania problematyki mniejszościowej, ale wynika ona z ogólnej kompetencji określonej w art. 8
ustawy o RPO, iż Rzecznik podejmuje czynności przewidziane w ustawie, jeżeli poweźmie
wiadomość wskazującą na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela.
Do końca 2000 r. w Biurze RPO istniało wyodrębnione w połowie lat 90. XX w. samodzielne stanowisko ds. mniejszości narodowych i cudzoziemców. W 2001 r. wyodrębniony został w strukturze Biura Samodzielny Wydział Ochrony Praw Cudzoziemców
i Mniejszości Narodowych. Aktualnie brak jest w Biurze RPO wyodrębnionej jednostki tego typu, a sprawy mniejszości narodowych znajdują się w kompetencjach Zespołu
Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców.
Wśród spraw wynikających z wniosków i pism kierowanych do RPO przez osoby
należące do mniejszości wyróżnić można dwie kategorie spraw:
60 Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, tekst jednolity, Dz. U. z 2001 r.,
Nr 14, poz. 147.
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a. skargi na naruszenie praw jednostki, w których czynnik narodowościowy, religijny lub rasowy nie odgrywa żadnej roli, a wskazywane naruszenie praw miało
charakter niezależny od narodowości lub wyznania skarżącego – mimo jego subiektywnej oceny i podnoszonych argumentów,
b. skargi na naruszenie praw jednostki, spowodowane dyskryminującymi działaniami władz publicznych wynikającymi z przynależności etnicznej lub rasowej,
względnie religijnej osoby skarżącej.
Początkowo w działalności RPO nie rejestrowano skarg typu b; jak stwierdziła
w trakcie zorganizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka konferencji
w pierwszą rocznicę wejścia w życie Konstytucji RP (Warszawa Miedzeszyn, październik 1998 r.) profesor Ewa Łętowska, Rzecznik Praw Obywatelskich pierwszej kadencji,
w trakcie pełnienia przez nią tego urzędu napłynęły tylko dwie skargi mające podłoże
narodowościowe, mimo, że zostało złożonych znacznie więcej skarg przez osoby należące do mniejszości. Pozostałe skargi miały wyraźnie charakter nie związany z narodowością osób skarżących, aczkolwiek podnosiły one w skargach swoją narodowość jako
przyczynę naruszenia praw. Ta tendencja utrzymała się współcześnie; spośród ponad
50 tys. listów napływających rocznie do RPO tylko niewielka ich część stanowi sprawy
stricte mniejszościowe; biuro RPO podejmuje rocznie działania w zakresie do 30 spraw
dotyczących mniejszości narodowych, w tym część z nich jest podejmowana przez RPO
z urzędu61. Sprawy te dotyczyły m.in. działań dyskryminacyjnych ze strony urzędów
lub instytucji publicznych, spraw własności, cmentarzy, upamiętnień, pytań ze strony
jednostek publicznych o narodowość, nauczania w języku ojczystym, przeprowadzania
spisu powszechnego62. Skarżącymi byli m.in. przedstawiciele mniejszości ukraińskiej,
słowackiej, rosyjskiej, romskiej, niemieckiej, łemkowskiej, litewskiej, białoruskiej.
Swój udział w ocenie realizacji polityki wobec mniejszości w zakresie realizacji postanowień ustawy o mniejszościach ma także Najwyższa Izba Kontroli; w okresie listopad
2009 – marzec 2010 Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK przeprowadził z inicjatywy Izby kontrolę pn. „Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia
6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”
(nr P/09/074). Kontrolą objęto lata 2007-2010. Celem kontroli była ocena realizacji zadań
przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, a ocena
dotyczyła w szczególności:
◆ podejmowania działań na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej i języka mniejszości narodowych i etnicznych, w tym tworzenia warunków do nauki
i używania języków mniejszości oraz własnej historii i kultury, współdziałania ww.
organów z organizacjami mniejszości,
◆ realizacji przez kontrolowane podmioty zadań wynikających z „Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce’’ oraz „Krajowego programu przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji
2004-2009,
61 K. Milart-Szostak, Zadania i działalność Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz zachowania
i rozwoju tożsamości narodowej i etnicznej mniejszości [w:] Polityka państwa polskiego…, s. 276.
62 Ibidem, s. 278 i n.
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◆ prawidłowości wykorzystania środków publicznych, w tym środków z budżetu UE
na realizację zadań z badanego zakresu 63.
Kontrolą zostało objętych 51 jednostek organizacyjnych w tym: Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 7 urzędów wojewódzkich, 18 urzędów gmin, 17 szkół i 7 instytucji kultury.
Jak z powyższego wynika szczególna rola przypada w zakresie gwarancji instytucjonalnych sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Wspólnej
Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Sama Komisja Wspólna stanowi rzadko
spotykane w Europie rozwiązanie obejmujące równoprawne uczestnictwo i przedstawicielstwo rządu oraz mniejszości narodowych.

63 Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych (Nr ewid. 147/2010/P/09/074/KNO KNO-410-04/00/09), Warszawa 2010, s. 2.
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Mirosław Karpiuk

EKONOMICZNE I USTROJOWOPRAWNE PODSTAWY
FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W POLSCE (ZAGADNIENIA WYBRANE)
Pojęcie „samorząd terytorialny”
Samorząd terytorialny to instytucja publicznoprawna wykonująca zadania przekazane przez państwo w ramach posiadanych kompetencji i środków. Stanowi on korporację prawa publicznego, do której przynależność ma charakter obligatoryjny. Zarówno organy samorządu terytorialnego, jak i mieszkańcy danej struktury samorządowej
z jednej strony są uprawnieni, ale z drugiej zobowiązani, w zależności z jakim stosunkiem prawnym będziemy mieli do czynienia.
W świetle definicji legalnej przez gminę, powiat, czy samorządowe województwo
należy rozumieć (lokalną, regionalną) wspólnotę samorządową, którą tworzą z mocy
prawa jej mieszkańcy oraz odpowiednie terytorium1. Wola członków danej jednostki
samorządu terytorialnego ma zatem charakter drugorzędny, gdyż o powstaniu, przekształceniu, czy zniesieniu tego związku publicznoprawnego decydują władze państwowe2. Samorząd powstaje wtedy, gdy mieszkańcy danego terytorium otrzymują pewien
ustrój, umożliwiający im wyrażanie swej woli, w związku z czym do obligatoryjnych
składników samorządu terytorialnego, do jakich należą mieszkańcy i terytorium należy
zaliczyć również właściwą organizację3. Nie ma tutaj znaczenia jakie jest zróżnicowanie
narodowościowe danej samorządowej struktury terenowej. To, jaka ludność zamieszkuje daną jednostkę samorządu terytorialnego, nie pozostaje w żadnym związku przyczynowym z jej ustrojem doprecyzowanym w statucie4.
Samorząd terytorialny jest odrębnym od państwa podmiotem prawnym, będącym
formą decentralizacji, który ex lege tworzą obywatele zamieszkujący określone terytorium, podmiotem posiadającym własny majątek stanowiący podstawę realizacji określonych zadań, cechujący się władztwem administracyjnym, którego samodzielność
została zagwarantowana w Konstytucji RP, podmiotem wyposażonym w osobowość

1 Art. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
ze zm., dalej jako u.s.g. Art. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), dalej jako u.s.p. Art. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), dalej jako u.s.w.
2 T. Bigo, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928, s. 57.
3 A. Kroński, Ustrój komunalny miast, Warszawa 1917, s. 2.
4 Por. Wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2002 r., II SA/Wr 1499/00, ONSA 2003, Nr 4, poz. 126.
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prawną i wykonującym w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, na szczeblu
lokalnym oraz regionalnym zadania publiczne przekazane przez państwo5.

Decentralizacja władzy publicznej
a samodzielność samorządu terytorialnego
W myśl rozwiązań prawnoustrojowych ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej
zapewnia decentralizację władzy publicznej6. Decentralizacja ta musi uwzględniać jednak
więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniać jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych (art. 15 ust. 2 Konstytucji RP). Art. 15 Konstytucji RP
wyraża zasadę stabilizacji stosunków polityczno-terytorialnych nie tylko w poszczególnych
jednostkach samorządu terytorialnego, ale także w skali całego państwa7. Prawodawca nie
może więc w sposób dowolny kształtować przestrzeni publicznej powołując do życia lub
zmieniając granice wspólnot terytorialnych. Muszą one posiadać więzi, które spowodują, że
będą mogły być traktowane jako odrębne od państwa, aczkolwiek nie autonomiczne, jednostki o wewnętrznych cechach wspólnych. Wykształcenie się cech wspólnych danej zbiorowości terytorialnej (społecznych, gospodarczych, kulturowych) nie wystarczy by ustrój
państwowy budować w oparciu o zasadę decentralizacji wynikającej z pomocniczości.
Struktury ukształtowane oraz powołane w ramach procesu decentralizacji muszą być w stanie samodzielnie realizować przekazane przez państwo zadania publiczne, w przeciwnym
wypadku nie będą one faktycznymi gospodarzami na wydzielonym im obszarze.
Administracja publiczna ma charakter służebny i powołana została, aby zabezpieczać potrzeby społeczeństwa, zarówno w wymiarze ogólnopaństwowym, jak i lokal-

5 M. Karpiuk, Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem
gminnym, Lublin 2008, s. 58. Jak twierdzi J. Panejko, samorząd jest opartą na przepisach ustawy
zdecentralizowaną administracją państwową, wykonywaną przez lokalne organy, niepodporządkowane hierarchicznie innym organom i samodzielne w granicach ustawy oraz ogólnego porządku
prawnego, J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934, s. 130.
6 Art. 15 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
ze zm.), dalej jako Konstytucja RP. Termin decentralizacja należy do rodzaju pojęć zastanych, których
znaczenie nie zostało wyczerpująco określone w Konstytucji RP. Przyjmuje się, że decentralizacja to taki
sposób organizacji aparatu wykonawczego w państwie, w którym jednostki terytorialne lub inne mają
samodzielność określoną ustawą, a ingerencja w zakres tej samodzielności może odbywać się wyłącznie
na podstawie ustawy i w formach przez nią przewidzianych, z których podstawową pozostaje nadzór
weryfikacyjny oparty na kryterium zgodności z prawem. Zasada decentralizacji nie może być rozumiana w taki sposób, że ustawodawca ma obowiązek rozczłonkowania jednostek organizacyjnych szczebla
centralnego i ulokowania ich na poziomie gmin, powiatów czy województw. Zadaniem ustawodawcy
jest ukształtowanie ustroju terytorialnego w sposób zapewniający decentralizację władzy publicznej,
a więc władzy sprawowanej zarówno przez organy państwa i samorządu terytorialnego, Wyrok TK
z dnia 25 listopada 2002 r., K 34/01, OTK ZU 2002, Nr 6A, poz. 84. „Decentralizacja polega na tym, że
administrację sprawują w pewnym zakresie, obok organów państwowych, inne związki, i to z własnego
prawa, samodzielnie, nie jako organy lub agenci rządu”, A. Chmurski, Reforma administracji, Warszawa
1926, s. 11. Administracja zdecentralizowana jest częścią administracji państwowej, od której się materialnie nie różni, różnica występuje w strukturze, ma więc charakter formalny (organizacyjny), J. Staryszak, Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, Warszawa 1931, s. 25.
7 Wyrok TK z dnia 4 listopada 2003 r., K 1/03, OTK ZU 2003, Nr 8A, poz. 85.

156

nym, czy regionalnym. W związku z czym jej działalność musi być traktowana, jako
misja publiczna odpowiadająca idei demokratycznego państwa prawnego, gwarantującego udział obywateli i ich organizacji w życiu publicznym. W oparciu o zasadę pomocniczości, umacniającą uprawnienia obywateli i ich wspólnot, konieczne jest zapewnienie
jak najszerszego udziału czynnika społecznego w sferze publicznej, na wszystkich szczeblach zarządzania w terenie8. Udział czynnika obywatelskiego w kształtowaniu przestrzeni publicznej najpełniej jest realizowany w ramach decentralizacji władzy.
Organy zdecentralizowane cechuje samodzielność, która musi być rozumiana jako
wyposażenie w prawo do względnie samodzielnego działania w granicach ustawowo dopuszczalnych oraz niezawisłość oznaczającą wolność od ingerencji organów z zewnątrz
w zakresie szerszym niż to dopuszczają ustawy. Pojęcie decentralizacji oznacza proces stałego poszerzania uprawnień jednostek władzy publicznej niższego stopnia w drodze przekazywania im zadań, kompetencji, a także niezbędnych środków służących ich realizacji.
Decentralizacja, do której odnosi się Konstytucja RP nie jest jednorazowym przedsięwzięciem organizacyjnym, lecz trwałą cechą kultury politycznej państwa zbudowanej na odpowiednich rozwiązaniach ustawowych, zgodnych z konstytucyjnymi zasadami ustroju
Rzeczypospolitej Polskiej. Nie może być ona rozumiana w sposób mechaniczny, w oderwaniu od kontekstu interpretacyjnego stanowiącego konsekwencję całokształtu zasad
i wartości konstytucyjnych składających się na ustrój państwa, co ma bezpośredni związek z wyznaczeniem granic decentralizacji. Granice decentralizacji określone są przede
wszystkim przez zasadę jednolitości RP określonej w art. 3 Konstytucji RP9. Urzeczywistnienie tej zasady jest do pogodzenia z zapewnieniem decentralizacji władzy publicznej
przez ustrój terytorialny państwa, ale pod warunkiem zachowania zgodnych z Konstytucją RP relacji pomiędzy zakresem zadań i uprawnień poszczególnych ogniw w strukturze władzy. Granice decentralizacji wyznaczone są także przez konsekwencje ustrojowej
zasady, zgodnie z którą Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli (art. 1 Konstytucji RP). Oznacza to konieczność utrzymania równowagi pomiędzy
potrzebami i interesami o charakterze lokalnym, znajdującymi wyraz w kompetencjach
przyznanych wspólnotom samorządowym a potrzebami i interesami o charakterze ponadlokalnym. Z jednej strony samorząd terytorialny ma służyć lepszej realizacji praw
jednostek. Z drugiej strony samorząd stanowi istotną część władzy publicznej, a zatem
podlega ograniczeniom wynikającym z zasady jednolitości państwa10.
Instytucja decentralizacji może istnieć wyłącznie w państwie, które w ramach zasady wolności uczestnictwa obywateli w przestrzeni publicznej, pozostawia określoną
sferę do zagospodarowania samym zainteresowanym. Wolność ta jednak nie może być
postrzegana w oderwaniu od państwa, czy prawa11.
Samodzielność samorządu terytorialnego, którą gwarantuje zasada decentralizacji
nie stanowi wartości absolutnej. Jej zakres może być kształtowany przez ustawodawcę,
który jednak musi brać pod uwagę zarówno potrzeby (dobro) danej jednostki samo8 M. Czuryk, M. Karpiuk, Wstęp [w:] M. Czuryk, M. Karpiuk, Prawne aspekty działania administracji publicznej, Warszawa 2010, s. 7.
9 Proklamowana w art. 3 Konstytucji RP zasada jednolitości państwa polskiego stanowi zakaz federacji, S. Fundowicz, Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2008, s. 23. W związku z powyższą zasadą samorząd terytorialny nie może stanowić formy federacji.
10 Wyrok TK z dnia 18 lutego 2003 r., K 24/02, OTK ZU 2003, Nr 2A, poz. 11.
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rządu terytorialnego i jednostek sąsiadujących, jak i interes państwa jako całości. Przy
określaniu granic samodzielności samorządu terytorialnego ustawodawca musi respektować zasadę racjonalności, czy proporcjonalności.
Ochrona samodzielności samorządu terytorialnego nie może wykluczać, lub znosić
całkowicie, albo w istotnej części prawa ustawodawcy do kształtowania stosunków w państwie. Ingerencja ustawodawcy w zakres tej samodzielności powinna znajdować uzasadnienie w konstytucyjnie określonych celach i konstytucyjnie chronionych wartościach,
których przedkładanie nad zasadę ochrony samodzielności samorządu terytorialnego
zależy od oceny ustawodawcy12. Samodzielność ta polega m.in. na działaniu samorządu
w ramach ustaw, co należy rozumieć także i tak, iż celem ustaw ograniczających samodzielność samorządu musi być stworzenie ram prawnych, w których ta samodzielność
w państwie jednolitym by się realizowała13. Dopuszcza się swobodę regulacyjną ustawodawcy w granicach norm, zasad i wartości konstytucyjnych. W tym zakresie ustawodawca
dokonuje samodzielnych rozstrzygnięć w granicach politycznej odpowiedzialności przed
wyborcami. Ustawodawca odbierając samorządom dopiero co przyznane im zadania
i kompetencje w określonym zakresie i przekazując je ponownie centralnej administracji
rządowej w ramach korekty wcześniej dokonanego rozstrzygnięcia, wykazuje wprawdzie
brak konsekwencji, ale nie narusza norm, zasad lub wartości konstytucyjnych14.
Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, jako osoby prawa publicznego, w zakresie swoich kompetencji i w granicach określonych przez ustawę, muszą mieć możliwość
samodzielnego decydowania w sprawach ważnych dla lokalnej i regionalnej wspólnoty. Instytucją, która gwarantuje zabezpieczenie kompetencji samorządu terytorialnego w zakresie
wykonywania zadań publicznych przed bezprawną ingerencją ze strony organów nadzoru
jest sądownictwo administracyjne15. Samorząd terytorialny został wyposażony w atrybuty
władztwa na danym obszarze, co oznacza że może on samodzielnie zarządzać własnymi
sprawami na lokalnym lub regionalnym forum. Samodzielność samorządu terytorialnego,
jako zasada ustrojowa, dotyczy zarówno sfery finansowej, wyboru form realizacji zadań
w terenie, jak i stanowienia prawa obowiązującego na danym obszarze16.
Samodzielność samorządu terytorialnego podlega sądowej ochronie. Sąd administracyjny w ramach urzeczywistniania powyższej zasady, jest właściwy w zakresie badania
legalności aktów nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego17. Uprawnienie organów jednostek samorządu terytorialnego do wniesienia skargi na
działalność organów sprawujących nadzór nad tym samorządem jest podstawową formą
ochrony konstytucyjnej zasady samodzielności powyższej struktury zdecentralizowanej18.
11 M. Karpiuk, Istota decentralizacji administracji publicznej, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”
2009, Nr 8, s. 25.
12 Wyrok TK z dnia 4 maja 1998 r., K 38/97, OTK ZU 1998, Nr 3, poz. 31.
13 Wyrok TK z dnia 4 maja 1998 r., K 38/97, OTK 1998, Nr 3, poz. 31.
14 Wyrok TK z dnia 25 listopada 2002 r., K 34/01, OTK ZU 2002, Nr 6A, poz. 84.
15 M. Karpiuk, Samorząd…, s. 250.
16 M. Czuryk, Stanowienie aktów prawa miejscowego przez organy samorządu terytorialnego szczebla lokalnego i regionalnego [w:] Akty normatywne i administracyjne, red. M. Karpiuk, Warszawa 2009, s. 122.
17 Art. 3 § 2 pkt 7 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.
18 T. Woś, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008, s. 87.
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Ochrona granic samorządu terytorialnego
Ustalenie oraz zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie
terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, który
zarówno uwzględnia więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe, jak i zapewnia zdolność
wykonywania zadań publicznych (art. 4 ust. 3 u.s.g.).
W szczególności, zmiana granic jednej z gmin nie może prowadzić do uniemożliwienia działania drugiej gminy. Stanowiłoby to jej faktyczne zniesienie przy zachowaniu
zewnętrznych pozorów utrzymania jej podmiotowości. Przesłanką właściwą, więc taką
która może prowadzić do zmiany granic gmin, dla wszczęcia postępowania na wniosek
zainteresowanej gminy jest publiczny interes lokalny związany z polepszeniem sytuacji
społeczno-terytorialnej tej właśnie gminy, a zarazem nie skutkujący uniemożliwieniem
lub drastycznym pogorszeniem warunków działania drugiej gminy. W postępowaniu
tym występuje wielopłaszczyznowy konflikt interesów. Chodzi nie tylko o przeciwstawienie wartości konstytucyjnie chronionej, jaką jest stabilizacja stosunków społeczno-terytorialnych kraju – publicznemu interesowi lokalnemu gminy inicjującej postępowanie, gdyż występuje tutaj również trzeci czynnik, którym jest ochrona lokalnego
interesu publicznego drugiej gminy, której terytorium ma ulec zmniejszeniu. Trzecia
przesłanka zachodzi jednak, dopiero po rozstrzygnięciu, czy interes gminy inicjującej
postępowanie w ogóle znajduje uzasadnienie w konfrontacji z wartością konstytucyjnie chronioną, jaką jest stabilność granic gmin. Nie wystarczające jest sformułowanie
przez inicjującą radę wniosku dotyczącego lokalnego interesu publicznego, by zasługiwał on na uwzględnienie przez Radę Ministrów. Udowodniona musi być skutecznie
konieczność dokonania zmiany w konfrontacji z chronioną konstytucyjnie stabilnością
granic gmin. W następnej kolejności należy wykazać, że zmiana ta nie doprowadzi do
uniemożliwienia wykonywania przez nie zadań publicznych, ani też do utraty ich tożsamości społeczno-politycznej. W takiej sytuacji doszłoby do albo faktycznego zniesienia
tych gmin z powodu całkowitej utraty zdolności do wykonywania zadań publicznych,
albo do takiej destrukcji więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych oraz ograniczenia zdolności do wykonywania zadań publicznych, która przekreśla sens dalszego,
odrębnego ich funkcjonowania19.
W przypadku podziału gminy przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w jego braku, decyzją Prezesa Rady Ministrów. Przeniesienie własności nieruchomości wymaga, w przypadku zawarcia porozumienia o przekazaniu mienia, zachowania formy aktu notarialnego20.
Formą, za pośrednictwem której dokonuje się zmiany granic samorządu lokalnego jest
rozporządzenie. Pomimo uzyskania prawnej formy rozporządzenia Rady Ministrów, więc
aktu należącego źródeł powszechnie obowiązującego prawa w RP, to jednak rozporządzenia wydawane w sprawie zmiany granic gmin zawierają rozstrzygnięcia, które indywidualnie
określają konkretną granicę pomiędzy sąsiadującymi gminami. W tym aspekcie swej treści
postanowienia te mają charakter indywidualny i konkretny, co przesądza o ich odmienności

19 Wyrok TK z dnia 4 listopada 2003 r., K 1/03, OTK ZU 2003, Nr 8A, poz. 85.
20 Uchwała SN z dnia 14 grudnia 1995 r., III CZP 174/95, OSNC 1996, Nr 4, poz. 48.
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od klasycznych unormowań zawartych w aktach normatywnych, których kontrola konstytucyjności została objęta kognicją TK. Rozstrzygnięcia te materialnie zbliżone są do typowych
decyzji administracyjnych. Przedmiotem kontroli TK są jednostki tekstu obowiązujących
aktów prawnych, noszące cechy normatywności (tj. abstrakcyjności i możliwości wielokrotnego zastosowania), wątpliwa jest dopuszczalność objęcia kontrolą, polegającą na badaniu
hierarchicznej zgodności norm, jednostek tekstu aktów pozbawionych atrybutu normatywności, a więc klasycznych cech przepisów prawa. Prawny wymóg nadania aktom o ustaleniu
granic gmin formy rozporządzenia Rady Ministrów sprawia, iż tego typu akty nie podlegają, ze względu na swą formę, kontroli legalności, sprawowanej przez sądy administracyjne.
Rozstrzygnięcia zawarte w rozporządzeniach Rady Ministrów dotyczące tworzenia, łączenia,
dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin wymykają się spod kontroli ich poprawności
sprawowanej, jako kontrola konstytucyjności, przez TK oraz, jako kontrola sądowoadministracyjna legalności aktów i decyzji administracyjnych przez sądy administracyjne21.
Ustalenie granic powiatu następuje poprzez wskazanie gmin wchodzących w skład
powiatu, a zmiana jego granic dokonywana jest w sposób, który zapewnia powiatowi
terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy oraz przestrzenny,
uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność
wykonywania zadań publicznych (art. 3 ust. 3 u.s.p.). W tym zakresie wypowiada się
Rada Ministrów w formie rozporządzenia22. Przepisy u.s.p. (art. 3a i 3b) w sposób jasny i precyzyjny dookreślają i precyzują zasady zmiany granic powiatów, co wzmacnia
i zabezpiecza prawa zainteresowanych podmiotów23.

Mienie samorządu terytorialnego
Mienie jest instytucją, do której odnosi się już sam ustrojodawca w Konstytucji RP,
stanowiąc, że jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje prawo własności i inne
prawa majątkowe (art. 165 ust. 1 zd. drugie Konstytucji RP). Jest ono ekonomiczną podstawą działania samorządu terytorialnego.
Samorząd gminny dysponuje mieniem komunalnym, którym jest własność i inne
prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych
gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 u.s.g.)24. Oświadczenie woli
21 Postanowienie TK z dnia 5 listopada 2009 r., S 6/09, OTK ZU 2009, Nr 10A, poz. 153.
22 Por. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic powiatów
chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego
(Dz. U. Nr 141, poz. 1187), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów (Dz. U. Nr 93, poz. 821), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r.
w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (Dz. U. Nr 62, poz. 631 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r.
w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652).
23 Wyrok TK z dnia 8 kwietnia 2009 r., K 37/06, OTK ZU 2009, Nr 4A, poz. 47.
24 Komunalizacja własności Skarbu Państwa, a także późniejszy obrót prawny wyznaczają zakres
mienia komunalnego, które jest własnością gminy. W znaczeniu tym gmina jest jedynie jednym
z wielu właścicieli nieruchomości położonych na jej terenie, W. Kisiel [w:] Komentarz do ustawy
o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2007, s. 32.
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w imieniu gminy, dotyczące zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną
upoważnioną przez wójta osobą. W sytuacji, gdy czynność prawna może spowodować
powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata25
skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej, której skarbnik nie może odmówić, jeżeli otrzyma pisemne polecenie zwierzchnika (art. 46 u.s.g.)26. Nie wyłącza się
możliwości złożenia oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu jej mieniem przez pełnomocnika gminy, pod warunkiem jednak, że jest on ustanowiony przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta)27.
Organ wykonawczy gminy udziela również pełnomocnictwa do działania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych. Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej nie tylko działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez przełożonego
(wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), ale i w jego granicach28.
Podstawowym obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie
z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona (art. 50 u.s.g.). Ustawodawca nie wskazuje
jakie osoby podlegają powyższemu obowiązkowi. Jest to katalog niedookreślony, odnoszący się do wszystkich, którzy w ramach posiadanych (delegowanych) kompetencji
są uczestnikami procesu zarządzania mieniem. Ich udział musi być jednak faktyczny,
odpowiedzialność ta nie ma charakteru dorozumianego. Jeżeli chodzi o organy gminy
biorące udział w zarządzaniu majątkiem, w który została wyposażona podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, to ich odpowiedzialność musi być brana pod uwagę
także w kontekście dopuszczalności i kryterium nadzoru.
Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub
inne powiatowe osoby prawne, z tym że jest on w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych (art. 46 u.s.p.). Powiatowe osoby prawne zostały wyposażone
w odpowiednie organy, zadania, kompetencje, środki do ich realizacji, a także samodzielność, w związku z czym co do zasady to one, a nie powiat będą ponosiły odpowiedzialność za własną działalność, w szczególności za zaciągnięte zobowiązania.
Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd. Zarząd
powiatu może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb,
inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń
woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (art. 48 ust. 1-2 u.s.p.).
Oświadczenia woli będą więc składane przy udziale dwóch osób. W przypadku braku

25 Po spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy wzajemnej przez kontrahenta gminy powoływanie się przez nią na brak kontrasygnaty skarbnika, jako przyczynę odmowy, zapłaty jest bezskuteczne, Wyrok SN z dnia 27 marca 2000 r., III CKN 608/98, OSNC 2000, Nr 9, poz. 172.
26 Art. 46 u.s.g. dotyczy zasad reprezentacji gminy, jako osoby prawa prywatnego, K. Bandarzewski
[w:] Komentarz…, red. P. Chmielnicki, s. 441.
27 Uchwała SN z dnia 3 października 2003 r., III CZP 63/03, OSNC 2004, Nr 12, poz. 188.
28 Wyrok SN z dnia 21 czerwca 2005 r., II PK 312/04, OSNP 2006, Nr 3-4, poz. 47. Por. także Uchwałę
SN z dnia 19 stycznia 1993 r., III CZP 160/92, OSNC 1993, Nr 6, poz. 102.
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porozumienia osób umocowanych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu, spór powinien rozstrzygać zarząd.
Przy zarządzie mieniem powiatu osoby właściwe powinny wykazywać się szczególną
starannością, gdyż mienie to stanowi dobro publiczne, wymagające właściwej ochrony,
by nadal, w co najmniej nie pogorszonym stanie, służyć realizacji potrzeb całej powiatowej wspólnoty terytorialnej.
W przypadku samorządu województwa, jego mieniem jest własność i inne prawa
majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne (art. 47 ust.
1 u.s.w.). Oświadczenia woli w imieniu województwa składa marszałek województwa
wraz z członkiem zarządu województwa, o ile statut województwa nie stanowi inaczej
(art. 57 ust. 1 u.s.w.). Ustawodawca wprost dopuszcza inną regulację dotyczącą składania
oświadczeń woli, ale pod warunkiem jej określenia w akcie prawa miejscowego, jakim
jest statut województwa.
Przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa
będącego we władaniu państwowych osób prawnych, służącego realizacji zadań województwa o charakterze użyteczności publicznej, następuje na podstawie decyzji administracyjnej wojewody wydawanej z urzędu. Organem wyższego stopnia (odwoławczym) od powyższej decyzji jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Nabycie
mienia następuje z dniem, w którym decyzja o jego przekazaniu stała się ostateczna (art.
49 u.s.w.)29.

29 Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne. Wzruszenie takich decyzji (uchylenie lub zmiana, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania) może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych w k.p.a., bądź ustawach szczególnych, art. 16 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej jako k.p.a. Zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych określona w art. 16 § 1 k.p.a. wymaga ścisłego przestrzegania granic rozpoznania
sprawy z punktu widzenia konkretnego, przewidzianego przez kodeks postępowania administracyjnego, trybu eliminacji z obrotu prawnego ostatecznej decyzji administracyjnej. Przesłanki stosowania każdego z takich trybów nie mogą być stosowane zamiennie bądź łącznie w ramach jednego nadzwyczajnego postępowania administracyjnego, Wyrok NSA z dnia 4 października 2002 r.,
IV SA 1206/02, ONSA 2003, Nr 4, poz. 140. Zmiana treści decyzji ostatecznej może być dokonana
jedynie w przypadkach wyraźnie przewidzianych w k.p.a. (art. 16 § 1 k.p.a.) i wymaga wydania nowej decyzji lub, w razie oczywistej omyłki, postanowienia o jej sprostowaniu, na które służy stronie
zażalenie (art. 113 k.p.a.). Przerobienie przez organ administracji publicznej treści decyzji ostatecznej jest niedopuszczalne, a w zależności od sytuacji, czynność taka może być rozpatrywana
nawet jako karalne przerobienie dokumentu w rozumieniu przepisów prawa karnego. Samowolne
przerobienie przez organ administracji publicznej treści decyzji nie ma wpływu na ważność tej
decyzji w jej brzmieniu pierwotnym, Wyrok NSA z dnia 28 listopada 1984 r., II SA 1314/84, ONSA
1984, nr 2, poz. 114. Określone przepisami k.p.a. odstępstwa od ogólnej zasady trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej, traktowane muszą być jako wyjątek od zasady i podlegają wykładni
ścisłej. Podważenie trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej może nastąpić jedynie w określonym trybie, przy przeprowadzeniu którego organ zobowiązany jest przestrzegać zasady ogólne
postępowania, B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 106.
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Andrzej Kidyba

KONCEPCJA UŁOMNYCH OSÓB PRAWNYCH
Z DZISIEJSZEJ PERSPEKTYWY
1. Ustalenie katalogu uczestników stosunków cywilnoprawnych nie jest pozbawione
trudności. Dotyczy to zarówno kontekstu historycznego, jak i przyszłości. Z kolei w kontekście historycznym można dostrzec ewolucję katalogu uczestników stosunków cywilnoprawnych od prostej dychotomii do uznania istnienia trzeciej kategorii podmiotowej. Po
tej ewolucji i wprowadzeniu do kodeksu cywilnego art. 331 § 1 wydawało się, że „historia”
ułomnych osób prawnych zamknięta została przez ten przepis. Jednakże trwają próby, aby
na siłę wbić w „strój” osób prawnych wszystko, co nie jest osobą fizyczną.
Propozycje kodeksu cywilnego zmierzają do podziału dychotomicznego podmiotów
prawa cywilnego na osoby fizyczne i osoby prawne. Jednocześnie proponowany art. 43
nowego kodeksu cywilnego zakłada dodatkowo podział osób prawnych na dwie grupy: jednostki organizacyjne, które ustawa uznaje wprost za osoby prawne i takie, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Wydaje się, że aktualny stan rzeczy, przede
wszystkim w kontekście podatkowym, jest jasny, a proponowane zmiany problem jedynie gmatwają. Jednocześnie - moim zdaniem naiwnie - zakłada się zmianę przepisów
podatkowych w taki sposób, aby „zabieg polegający na nazwaniu osobami prawnymi
podmiotów, które mają zdolność prawną nie pociągał za sobą dodatkowego ich obciążenia daninami publicznymi”1.
Warto w związku z tym spojrzeć na koncepcję ułomnych osób prawnych z dzisiejszej, ale nie przyszłej, perspektywy.
2. Jeszcze przed uchwaleniem kodeksu cywilnego, w okresie obowiązywania ustawy
z 18 lipca 1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego, A. Wolter zaproponował koncepcję
ułomnych osób prawnych. W glosie do orzeczenia SN z 2 marca 1964 r.2, stwierdził, że „jest
rzeczą niewątpliwą, że w obrocie cywilnoprawnym uczestniczą w większym lub mniejszym rozmiarze także jednostki organizacyjne, które nie będąc osobami fizycznymi, nie
uzyskują etykiety osób prawnych”. Następnie, już po wejściu w życie Kodeksu cywilnego,
w kolejnych wydaniach swego podręcznika (począwszy od 1967 r. – A.Wolter, Prawo cywilne) przyjął, że „na gruncie obowiązującego prawa cywilnego osobowość prawną mają tylko te jednostki organizacyjne, którym wyraźny przepis prawa przymiot ten przyznał”3, ale
„jednak oprócz osób fizycznych i osób prawnych pewną zdolność prawną w większym lub
mniejszym zakresie mają również takie jednostki organizacyjne, które nie zostały uznane
1 W. Katner, Podwójna czy potrójna podmiotowość prawna w prawie cywilnym, Kraków 2005, s. 1027.
2 ICR 697/62 OSP 1965 nr 5 poz. 97, s. 205-208.
3 A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1967, s. 169.
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za osoby prawne”4. Dalej stwierdza, że „istnieje możliwość uznania zdolności prawnej takiej organizacji, chociaż nie jest ona ani osobą fizyczną ani osobą prawną”5. Przy odpowiedzi na pytanie o prawne podstawy takiego stanowiska A. Wolter wskazał na przepis art.
33 § 1 k.c., z którego wynikało, że muszą istnieć jakieś państwowe jednostki organizacyjne, jak również organizacje społeczne ludu pracującego, którym żaden przepis szczególny
nie przyznał osobowości prawnej6. Co więcej, uważał on, że liczba tego rodzaju jednostek
jest ogromna i zdecydowanie przeważa nad jednostkami organizacyjnymi7. Do jednostek
tych zaliczył m.in. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze.
Jego koncepcja opierała się na założeniu, że jednostki te nie mają ani osobowości prawnej, ani zdolności sądowej, natomiast korzystają ze zdolności arbitrażowej. W propozycji
A. Woltera przyjętej dosyć powszechnie (choć miała ona swoich przeciwników w osobach
m.in. S. Grzybowskiego8 czy Z. Radwańskiego9) można wskazać na kilka cech charakterystycznych. Po pierwsze koncepcja A. Woltera była jedynie koncepcją doktrynalną i taką
pozostała do końca. Mimo próby wywodzenia jej podstaw z art. 33 § 1 k.c., (rozumowanie
a contrario), nie można jednak znaleźć żadnej normy prawnej, poza koncepcją słusznościowo-logiczną, która dawałaby podstawę do wyodrębnienia grupy ułomnych osób prawnych. Po drugie koncepcja ta zakładała zupełne odseparowanie się od zdolności prawnej
i zdolności do czynności prawnych, przysługujących osobom, prawnym w szczególności.
Po trzecie wskazywane przez A.Woltera podmioty, które zaliczył on do grupy ułomnych
osób prawnych, to w istocie jednostki sektora publicznego i budżetowego. Pominął on
w swojej analizie choćby spółkę jawną, która była jakąś jednostką organizacyjną, co prawda objętą wspólnością łączną, ale którą można było tworzyć również w okresie przez niego
badanym (choć miała marginalne znaczenie). A.Wolter odnosił ułomne osoby prawne do
jednostek będących częścią struktury innego podmiotu. Nie przeszkadzało to jednak, aby
mimo tej – moim zdaniem – wady koncepcji, doktryna prawa przeniosła ją na inne podmioty, które określoną namiastkę podmiotowości w prawie cywilnym posiadały.
Już po śmierci A.Woltera jego koncepcję przeniesiono w szczególności na spółkę jawną i komandytową, oraz przez niektórych przedstawicieli doktryny – na spółkę cywilną.
3. Zmiana stanu prawnego po 1 stycznia 2001 r. polegała w szczególności na przyznaniu niektórym jednostkom organizacyjnym zdolności prawnej. Tak uczynił wyraźnie
ustawodawca w art. 8 § 1 k.s.h. w odniesieniu do spółek osobowych, a w art. 13 § 1 k.s.h.
w stosunku do spółki w organizacji. Stało się to jeszcze przed nowelizacją kodeksu cywilnego z 25 września 2003 r., którą wprowadzono art. 331 § 1 k.c. Zgodnie z nim do
jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Jak można
dostrzec, wyodrębnienie normatywne trzeciej kategorii podmiotowej, nie tylko jako
kategorii doktrynalnej, miało miejsce już w kodeksie spółek handlowych. Natomiast

4
5
6
7
8

Ibidem.
Id., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1977, s. s. 181-182.
Ibidem, s. 183.
Ibidem, s. 184.
Por. S. Grzybowski, Kilka uwag o rzekomych podmiotach stosunków cywilnoprawnych, „Studia Cywilistyczne” 1976, t. XXVII, 33 i n.
9 Z. Radwański, Zarys części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 1979, s. 152-153.
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kodeks cywilny rozstrzygnął wyraźnie: 1) o istnieniu trzeciej grupy w ogóle (jeżeli przepis szczególny przyznaje zdolność prawną) oraz 2) o sposobie stosowania przepisów do
tej kategorii podmiotów. Poprzez art. 331 § 1 k.c. nie doszło do wykreowania nowych
podmiotów, bowiem te istniały już wcześniej (np. handlowe spółki osobowe), ale do
ustalenia punktu odniesienia w stosowaniu przepisów. Niewątpliwie po wejściu w życie
nowelizacji z 25 września 2003 r. art. 331 § 1 k.c. ma zastosowanie do tych wszystkich
podmiotów, które przepisy szczególne wyposażały w zdolność prawną. Wracając do
znaczenia art. 331 § 1 k.c. należy stwierdzić, że do czasu jego wprowadzenia, do jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi można było stosować przepisy
o osobach prawnych co najwyżej w drodze analogii legis, zaś od tego momentu przepisy
te stosuje się odpowiednio10. Art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego ma zastosowanie do jednostek organizacyjnych, ale tylko niektórych, mianowicie tych, którym przepis szczególny
przyznaje zdolność prawną. Poza obszarem regulacji tego przepisu pozostają te wszystkie jednostki organizacyjne, którym jednak przepis szczególny nie przyznał zdolności
prawnej. Są to najczęściej jednostki organizacyjne Skarbu Państwa będące podmiotami
stosunków z zakresu prawa publicznego11, czy też oddziały przedsiębiorcy zagranicznego. Tak więc to co uważał A. Wolter za ułomne osoby prawne (np. zakłady budżetowe)
nie może być obecnie zaliczane do jednostek, o których mowa w art. 331 § 1 k.c.
W ten sposób doktrynalna koncepcja A. Woltera stała się kategorią normatywną
poprzez uznanie zdolności prawnej i innych zdolności i jej wyraźne wyodrębnienie
w kodeksie spółek handlowych i kodeksie cywilnym. Pozostaje jednak pewien dysonans
między treścią art. 1 k.c. a wprowadzonym art. 331 § 1 k.c. Ten ostatni trzeba postrzegać
jako próbę wprowadzenia niejako „bocznymi drzwiami” trzeciej kategorii podmiotowej. Można mieć bowiem wrażenie czytając art. 1 k.c., że nic się nie zmieniło i kodeks
cywilny reguluje jedynie stosunki między osobami fizycznymi i prawnymi. Ten brak
harmonii między art. 1 i art. 331 § 1 k.c. prowadzi do wniosku, że art. 1 k.c. nie wymienia w sposób wyczerpujący zakresu stosunków cywilnoprawnych objętych kodeksem12.
Dlatego też art. 1 k.c. należy „czytać” łącznie z art. 331 § 1 k.c. i przyjąć, że Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi, osobami prawnymi,
osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz między osobami fizycznymi i osobami
prawnymi a jednostkami organizacyjnymi wyposażonymi w zdolność prawną oraz
między tymi jednostkami13. Ten brak odwagi ustawodawcy co do zmiany treści art. 1 k.c.
musi być wypełniony wnioskowaniem interpretacyjnym, ale nie może być tłumaczony tym, że ustawodawca nie mógł znaleźć dla trzeciej kategorii podmiotowej właściwej
nazwy14. Z punktu widzenia koncepcji ułomnych osób prawnych współczesna sytuacja
trzeciej kategorii podmiotowej jest diametralnie inna. A. Wolter odnosił tę kategorię
do jednostek organizacyjnych, koncentrował się na możności występowania w obrocie
10 S. Wójcik, Kilka uwag w związku z ustawą z 14 lutego 2003 r. zmieniającą Kodeks cywilny oraz niektóre inne ustawy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytety Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej” 2004, nr 88, s. 333-340
11 Por. J. Frąckowiak [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, T. I, red. M. Safjan,
Warszawa 2007, s. 1099.
12 Por. M. Pazdan [w:] System…, s. 914.
13 Ibidem.
14 Por. J. Frąckowiak [w:] System…, s. 1091.
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i dopuszczał uznanie, że dana jednostka ma zdolność prawną, ale nie rozważał normatywnego przyznania zdolności prawnej.
Koncepcja ułomnych osób prawnych stanowiła nie tylko przyzwolenie na uznanie
trzeciej kategorii podmiotowej, ale nie zamykała drogi do interwencji ustawodawcy
w tym zakresie. Jednakże z powodów, o których poniżej, według mnie koncepcja ułomnych osób prawnych rozumiana tak jak to prezentował A.Wolter nie jest możliwa do
przyjęcia w obowiązującym stanie prawnym i spojrzenie na nią powinno ulec zmianie.
Stanowiła ona coś na podobieństwo elementu inspirującego, tak jak to było z pierwotną teorią organów O. von Gierkego i jej kształtem obecnym. Z tamtej teorii pozostał
jedynie „kwiat” w postaci nazwy, a w przypadku koncepcji A. Woltera istotniejsze są
treści, bo już nazwa wydaje się nieadekwatna do obowiązującego stanu prawnego. Choć
w doktrynie szereg osób posługuje się dalej określeniem „ułomna osoba prawna”, to według mnie nazwa ta nie ma uzasadnienia w treści art. 331 § 1 k.c., a nawet może być myląca15. Określenie to (podobnie jak inne, np. niepełna osoba prawna, rzekome podmioty
stosunków prawnych, pozorne osoby prawne16) powinno być marginalizowane. Nie ma
powodu, aby przeciwstawiać sobie osoby prawne i jednostki organizacyjne posiadające
zdolność prawną, które nie posiadają osobowości prawnej.
Wprowadzenie art. 331 § 1 k.c. powoduje, że obecnie zdolność prawna nie stanowi synonimu osobowości prawnej, a tej ostatniej nie można utożsamiać z podmiotowością prawną17.
Należy zgodzić się z tą grupą poglądów, że dzięki podmiotowości przyznanej przez prawo
cywilne, określone struktury organizacyjne mogą występować w roli podmiotów stosunków cywilnoprawnych bez względu na to, czy mają osobowość prawną czy też nie18.
Tak więc do uzyskania podmiotowości prawnej, osobowość prawna nie jest niezbędna,
gdyż wystarczająca jest zdolność prawna19. Za wątpliwą w związku z tym należy uznać
koncepcję utożsamiającą pojęcie „osoba” z terminem „podmiot prawa”20. Nie jest prawdą,
że mimo wprowadzenia art. 331 § 1 k.c. w dalszym ciągu obowiązuje dychotomia z art.
1 k.c. i Kodeks cywilny reguluje stosunki między osobami. Obecnie, zgodnie z tym co
zostało powiedziane, reguluje on stosunki również z podmiotami, które osobami nie są.
Osobowość osób prawnych i fizycznych pochłania podmiotowość prawną, natomiast nie ma zależności odwrotnej bowiem podmiotowość prawna nie obejmuje osobowości prawnej. Osobowość prawną należy pojmować w kontekście podmiotowości, nie
zaś jako przeciwstawną jej kategorię. Wspólną cechą osób prawnych i podmiotów należących do trzeciej kategorii jest to, że są to jednostki organizacyjne, czego nie można
powiedzieć o osobach fizycznych. Dlatego też zestawienie cech wspólnych osób prawnych i jednostek z trzeciej kategorii podmiotowej, pozwala na dojście do wniosku, że
o możliwości uczestniczenia w obrocie, również w sferze stosunków cywilnoprawnych,
decydują zdolności: prawna, do czynności prawnych, sądowa, procesowa. Nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że jednostki organizacyjne, którym ustawodawca przyznał zdolność prawną – czyli podmioty wymienione w art. 331 k.c. mają z punktu wi15 Ibidem.
16 Por. M. Pazdan [w:] System…, s. 920.
17 Ibidem, s. 916.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Por. J. Frąckowiak [w:] System…, s. 1093.
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dzenia stosunków cywilnoprawnych jakieś gorsze cechy, a więc cechuje je „ułomność”.
Brak osobowości prawnej wcale nie musi być jakąkolwiek dolegliwością. Wręcz przeciwnie, odejście od owego „ideału” prawnego, jakim jawiły się osoby prawne, jest ze
wszech miar uzasadnione. Sztywny gorset organizacyjny, czy sposób opodatkowania
osób prawnych, może stanowić wręcz o zwiększeniu znaczenia podmiotowości bez osobowości w zakresie prawa cywilnego21.
W związku z tym uważam, że trzecią kategorię podmiotową należałoby określić
mianem nie „ułomnych osób prawnych”, ale podmiotów ustawowych22 (na temat propozycji użycia różnych określeń dla tej grupy)23.
Określenie to nawiązuje do uznania tej grupy za podmioty a nie osoby, oraz że
to ustawa decyduje o traktowaniu ich jako podmioty stosunków cywilnoprawnych.
W gruncie rzeczy zaproponowane określenie trzeciej kategorii podmiotowej to nie tylko spór o nazwę, ale chodzi o adekwatne określenie trzeciej grupy podmiotów. Nazwa
jest tu wtórna, choć niewątpliwie można dostrzec określone trudności w jej ustaleniu.
W sytuacji wielu odmiennych określeń, zawsze może być wykorzystane określenie
„trzecia grupa podmiotów” lub ustawowe określenie – jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której przepis szczególny przyznaje zdolność prawną
Podstawową grupą podmiotów ustawowych są spółki osobowe i spółka kapitałowa w organizacji. Przepisy szczególne art. 8 i 13 k.s.h. wyposażyły te podmioty nie tylko w zdolność
prawną, ale zarówno z tych jak i innych przepisów szczególnych można dla nich wywieść:
1) zdolność do czynności prawnych,
2) zdolność sądową,
3) wyodrębnienie organizacyjne,
4) posiadanie odrębnego majątku,
5) odpowiedzialność majątkiem za własne zobowiązania z jednoczesną subsydiarną odpowiedzialnością wspólników,
6) występowanie pod własną firmą.
Do grupy podmiotów ustawowych zaliczyć można ponadto: główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń (inaczej J. Frąckowiak)24 i wspólnoty mieszkaniowe (tak też
J. Frąckowiak)25, jak również europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, bowiem
jego zdolność prawna wynika z art. 1 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2137/85 w sprawie
europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG)26. Nie możemy zaliczyć do tej
grupy stowarzyszeń zwykłych (tak J. Frąckowiak, inaczej – niesłusznie Z. Radwański)27.
Poza uznaniem możliwości występowania podmiotów ustawowych w obrocie, czemu
poświęcona jest początkowa część art. 331 § 1 k.c., interesującą jest kwestia odpowiedniego
stosowania przepisów o osobach prawnych (art. 331 § 1 k.c. in fine). Pamiętać w tym kontekście należy, że trzecia grupa podmiotów nie ma jednorodnego charakteru. Dlatego poszcze21 Por. A. Kidyba [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, T. I – część ogólna, s. 154.
22 Id., Niektóre skutki dla obrotu handlowego wprowadzenia trzeciej kategorii podmiotowej, „Przegląd
Prawa Handlowego” 2004, nr 12, s. 12.
23 Id. Kodeks cywilny…, s. 155 i n.
24 Por. J. Frąckowiak [w:] System…, s. 1096.
25 Ibidem, s. 1095.
26 Dz. Urz. WE L 199, s. 1.
27 Por. J. Frąckowiak [w:] System…, s. 1095; Z. Radwański, Prawo cywilne, Warszawa 2002, s. 189.
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gólne podmioty ustawowe wymagają indywidualnego podejścia, a ostateczny rezultat zabiegów dostosowawczych nie musi być identyczny28. Wobec powyższego przy odpowiednim
stosowaniu przepisów o osobach prawnych należy postępować ostrożnie, aby nie zatracić
różnic między osobami prawnymi a podmiotami ustawowymi (tak słusznie M.Pazdan)29.
Analizując przepisy kodeksu cywilnego można przyjąć, że odpowiednie zastosowanie do podmiotów ustawowych mają m.in.: art. 35, 37, 38-39, 41-43 k.c.
Pewne problemy wystąpią jednak przy odpowiednim stosowaniu art. 38-39 i 41
k.c. W tym ostatnim przypadku (art. 41 k.c.) trudno będzie ustalić siedzibę podmiotu
ustawowego, jeżeli prawo prowadzenia spraw i reprezentacji mają wszyscy wspólnicy
(np. jawni). W takiej sytuacji nie można przyjąć kilku siedzib, ale należy to uregulować
w umowie (statucie). Poważniejszy problem wiąże się z zastosowaniem teorii organów
osób prawnych do trzeciej kategorii podmiotowej (art. 38-39 k.c.). Wydaje się, że stosowanie tych przepisów powinno odbywać się z dużą ostrożnością, bowiem nawet stosując
te przepisy, podmioty ustawowe nie będą miały organów w klasycznym tego słowa znaczeniu (tak: J. Frąckowiak, M. Pazdan)30.
Przyjąć należy odpowiednie stosowanie przepisów o osobach prawnych, co oznacza, że
to będzie jednak stosowanie zróżnicowane, np. w spółce jawnej, gdy wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy i reprezentują spółkę oraz w spółce partnerskiej, gdy ustanowiony jest zarząd.
W konsekwencji przyjęcia odpowiedniego stosowania przepisów o organach powstaje
pytanie o pełne wykorzystanie teorii organów do trzeciej kategorii podmiotowej. Wydaje
się, że nie można w sposób prosty i bez komplikacji przyjąć w ramach odpowiedniego
stosowania przepisów (czyli stosowania wprost, z modyfikacjami lub wcale) zastosowania teorii organów wprost. Rozważać to można jedynie przy zarządzie spółki partnerskiej
i radzie nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej, i to z wątpliwościami. Natomiast we
wszystkich pozostałych przypadkach stosowanie przepisów powinno być modyfikowane.
Przy przyjęciu odstąpienia od teorii przedstawicielstwa na rzecz teorii organów, trzeba
mieć świadomość, że podmiotom ustawowym będą przypisywane bezpośrednio skutki oświadczeń woli złożonych przez osoby fizyczne reprezentujące podmiot ustawowy31.
W związku z tym, możliwe będzie przypisanie im dobrej bądź złej wiary podmiotów działających, winy lub braku winy, czy zmieniony zostaje reżim odpowiedzialności z odpowiedzialności za czyn cudzy na odpowiedzialność za czyn własny. Wydaje się jednak, że samo
nazwanie określonej struktury zarządem czy radą nadzorczą nie daje jeszcze podstaw do
uznania ich za organy w sensie ścisłym. W konsekwencji, przy ocenie sposobu działania
podmiotów ustawowych można dojść do wniosku, że działają oni przez przedstawicieli,
do których odpowiednio stosujemy przepisy o osobach prawnych, w tym teorię organów,
z tym, że do niektórych stosujemy ją wprost, a do innych z modyfikacjami.
Paradoksalnie, dzięki koncepcji ułomnych osób prawnych, mimo że obecnie nie powinno się już ich tak nazywać, idea trzeciej grupy podmiotów stała się faktem prawnym.
Trzecia kategoria podmiotów rozpoczęła swoje życie rzeczywiste, a nie tylko postulowane. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że stan taki może być przejściowy.
28 Tak też: M. Pazdan [w:] System…, s. 920.
29 Ibidem.
30 Por. J. Frąckowiak [w:] System…, s. 1098; M. Pazdan [w:] System…, s. 922.
31 Por. M. Pazdan [w:] System…, s. 921 i n.
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Andrzej Korybski

ZAGADNIENIE RÓWNOWAGI INTERESÓW
W DECYDOWANIU PRAWNYM
Uwagi wstępne
Zainteresowanie przedstawicieli współczesnych ogólnych nauk o prawie podejściem decyzyjnym nie jest adekwatne do możliwości, jakie – w moim przekonaniu – daje to podejście
w wyjaśnianiu istoty zjawisk prawnych oraz procesów prawotwórczych i procesów stosowania prawa jako szczególnych procesów decyzyjnych przebiegających w strukturach organizacji państwowej. Wyróżniający się dorobek naukowo-badawczy w tym zakresie powstał
przede wszystkim w ramach tzw. ekonomicznej analizy prawa. W polskim prawoznawstwie
oryginalną propozycję badawczą wysunął Henryk Groszyk, podejmując kwestię decydowania w strukturach władzy publicznej w państwie. W swoich pracach forsował ideę funkcjonalnego związku problematyki badawczej państwa i prawa, dostrzegając więzi łączące zjawiska prawa i władzy publicznej w państwie przede wszystkim w odpowiedniej organizacji
procesów decyzyjnych w państwie i w jego systemie politycznym. Takie były też początki
zainteresowania autora niniejszego artykułu podejściem decyzyjnym (w ujęciu politologicznym). Zbieżność zainteresowań politologicznymi uwarunkowaniami procesów stanowienia
i stosowania prawa zaowocowała serią wspólnych artykułów naukowych podejmujących
różnorodne aspekty obecności interesów i konfliktu interesów w prawie, a także wspólną,
podsumowującą monografią poświęconą konfliktowej analizie prawa1.
Zagadnienie podniesione w artykule nawiązuje bezpośrednio do wspomnianego wyżej
dorobku. Odnosi się do kontrowersyjnej kwestii obecności wartości w prawie, w związku
z instytucjonalnym kształtem procesów tworzenia oraz stosowania prawa we współczesnym, demokratycznym państwie prawnym. Pytanie badawcze można sformułować następująco: Czy kształtowanie optymalnej struktury instytucjonalnej procesów stanowienia prawa oraz procesów prawotwórczych w państwie prawnym powinno dokonywać się
w imię jakichś nadrzędnych, aksjomatycznie traktowanych wartości (jak wolność, rów-

1 Por. H. Groszyk, A. Korybski, Law and Decision-Making Processes In the Situations of the Conflict of
Interests, Studies In the Theory and Philosophy of Law 1987, vol. 3, ss. 67-81; H. Groszyk, A. Korybski, Law as an Instrument of Solving Conflict Situations (Negotiating – Mediating – Judging), Studies
in the Theory and Philosophy of Law 1989, vol. 4, ss. 5-23; H. Groszyk, A. Korybski, Organization of
Legislative Processes in the Situations of Conflict of Interests, Studies in the Theory and Philosophy
of Law 1989, vol. 5, ss. 41-57; H. Groszyk, A. Korybski, Podejście decyzyjne w problematyce badawczej
teorii państwa I prawa [w:] H. Rot I W. Zamkowski (red.), Struktura I funkcje teorii państwa i prawa,
red. H. Rot i W. Zamkowski, Wrocław 1989, ss. 53-72; H. Groszyk, A. Korybski, Konflikt interesów
I prawo, Warszawa 1990.
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ność, sprawiedliwość, demokracja itp. bądź też tzw. wewnętrzne wartości prawa wyznaczające – jak w koncepcji L. L. Fullera – niezbędny próg moralnego prawa), czy też fundamentalnym wyznacznikiem optymalizacji tych struktur powinno być dążenie do ustalenia
równowagi interesów między podmiotami zaangażowanymi w te procesy? Zarys propozycji odpowiedzi na pytanie zawarliśmy z Profesorem Groszykiem we wspólnej publikacji poświęconej znaczeniu idei równowagi interesów dla praktyki politycznej i ustrojowej
państw znajdujących się w okresie transformacji ustrojowej2. W niniejszym artykule została zawarta, poszerzona i uzupełniona o wątek doktrynalny, próba odpowiedzi na pytanie
o znaczenie idei równowagi interesów dla instytucjonalno-ustrojowego kształtu procesów
decydowania prawnego (a w tym zwłaszcza dla procesów stanowienia prawa).
Poszukiwanie „trzeciej drogi” we współczesnej teorii i filozofii prawa, odmiennej
zarówno od pozytywizmu prawniczego, jak też prawa natury, doprowadziło do wysunięcia bardzo zróżnicowanych koncepcji prawa i jego społecznego działania. Koncepcje
te w większości charakteryzują się zerwaniem z wizją prawa jako zespołu szczególnych
norm postępowania, związanych genetycznie lub strukturalnie i funkcjonalnie z organizacją władzy publicznej w państwie3. Odrzucenie pozytywistycznych założeń oraz zanegowanie normatywnego charakteru sprawia, że koncepcje takie zatracają swoją atrakcyjność wobec praktyki prawniczej. Zanegowanie normatywnego charakteru prawa
(bądź jego przesunięcie na margines wyjaśniania istoty prawa) pozostaje w rozbieżności
z działalnością przedstawicieli praktyki prawniczej. Ci poszukują bowiem odpowiedniego wzorca normatywnego (normy) dla dokonania kwalifikacji normatywnej zachowań podmiotów prawa w konkretnych sytuacjach powstających w życiu społeczeństwa
zorganizowanego w państwo. Poszukują też odpowiedniej podstawy normatywnej dla
decyzji określających konkretne prawa lub obowiązki danych podmiotów prawa w danym stanie faktycznym. Być może ta rozbieżność między stanem postmodernistycznej
refleksji nad prawem a oczekiwaniami praktyki prawniczej sprawia, że – przynajmniej
w ostatnich kilku latach – można odnotować odradzającą się tendencję do wysuwania
takich koncepcji prawa, jakie – zamiast manifestować swoją odrębność zarówno od pozytywistycznego, jak i prawnonaturalnego ujęcia prawa – starają się sięgać do każdego z tych skrajnych i jeszcze do niedawna zarzucanych biegunów doktrynalnych ujęcia
prawa. Wydaje się, że taki charakter ma też podejście decyzyjne w badaniu prawa oraz
konfliktowa analiza procesów decydowania prawnego.
Zasadniczy kierunek poszukiwań we współczesnej teorii prawa powinien polegać
na dążeniu do takiego opisu i wyjaśniania zjawisk prawnych, jaki uchwyciłby istotę
tych zjawisk, a zarazem dałby się przynajmniej częściowo zoperacjonalizować zarówno
w szczegółowych naukach prawnych, jak też w praktyce prawniczej poszukującej uzasadnienia podjętych decyzji prawnych. Dążenie to można zaobserwować w wysuwanych
kilkadziesiąt lat temu w polskiej teorii prawa koncepcjach prawa jako wieloaspektowego
zjawiska społecznego, wymagającego wielopłaszczyznowych badań. Sądzę, że obecna
sytuacja w ogólnych naukach o prawie sprzyja powrotowi do idei wielopłaszczyznowości prawa.
2 Zob. H. Groszyk, A. Korybski, Law and the Equilibrium of Interests, „Athenaeum” 1998, nr 2, ss. 83-94.
3 O tych koncepcjach zob. J. Oniszczuk, Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2008, ss. 616-664,
808-1075.
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Poszukiwanie znaczących zarówno teoretycznie, jak też praktycznie aspektów społecznego powstawania i działania zjawisk prawnych, powinny być oparte na założeniu,
że możliwe jest równoczesne uchwycenie normatywnego i realnego aspektu istnienia
prawa w ramach kilku komplementarnych ujęć prawa, zaś badanie tych aspektów powinno wykorzystywać odpowiednie podejścia badawcze. Jednym z takich podejść powinno być podejście decyzyjne.
Zakres badania prawa oraz szczególne cechy narzędzi opisu i analizy zjawisk prawnych w ramach podejścia decyzyjnego zależą od przyjętej koncepcji decyzji i procesu
decyzyjnego. Można wyróżnić trzy zasadnicze, uzupełniające się wzajemnie teorii decyzji: psychologiczne teorie decyzji, teorie gier oraz teorie decydowania w organizacjach
(w tym zaś politologiczne teorie decyzji jako teorie decydowania w strukturach władzy publicznej). Każda z nich może być odpowiednio wykorzystana w naukach prawnych, w zależności od celów i przedmiotu analizy4. Do opisu i wyjaśniania procesów
podejmowania decyzji przez sądy (i w pewnym stopniu również przez sądy arbitrażowe/
polubowne) szczególnie dogodne wydają się teorie gier dwuosobowych o sumie zerowej. Wyjaśnianie procesów rozwiązywania sporów w drodze negocjacji lub mediacji
można oprzeć na schematach gier o sumie niezerowej. Duże możliwości stwarza też
psychologiczna teoria decyzji, zwłaszcza w odniesieniu do charakterystyki cech osobowościowych sędziów, mediatorów oraz innych uczestników procesów rozstrzygania
bądź rozwiązywania sporów. Procesy prawotwórcze, rozumiane jako złożone, wielopoziomowe i wielopodmiotowe procesy decyzyjne przebiegające w strukturach władzy
publicznej, wymagają uwzględnienia cech charakterystycznych państwa (związku/zrzeszenia państw) jako szczególnej organizacji życia społecznego. Wydaje się, że dogodną
perspektywę opisu i analizy procesów decyzyjnych zachodzących w takiej strukturze
(w tym zwłaszcza procesów stanowienia prawa) stwarza koncepcja gry organizacyjnej.
W dalszej części rozważań zostaną podniesione zasadnicze kwestie związane
z użyciem koncepcji gry organizacyjnej do opisu i wyjaśniania procesów decydowania prawnego. Proces decydowania prawnego rozumiem szeroko jako wielopoziomowy i wielopodmiotowy proces prowadzący do podjęcia, a następnie wykonania decyzji
prawnej. Decyzja prawna może mieć postać decyzji indywidualnej i konkretnej (decyzji
stosowania prawa) bądź decyzji generalno-abstrakcyjnej (decyzji stanowienia prawa/
decyzji normotwórczej). Z uwagi na fakt, iż decyzje te są podejmowane w strukturach
organizacji państwowej (państwa lub zrzeszenia/związku państw), a więc są szczególnymi decyzjami organizacyjnymi, warte rozważenia są wybrane koncepcje prawa jako
wytworu i czynnika różnorodnych gier organizacyjnych toczonych w organizacji państwowej. Sama koncepcja gry organizacyjnej pojawiła się w istocie dopiero w drugiej
połowie XX wieku5. Szereg idei i rozwiązań wykorzystanych w tej koncepcji pojawiło

4 Rozwinięta charakterystyka tych trzech typów teorii decyzji znajduje się w: H. Groszyk, A. Korybski, Konflikt interesów i prawo, op. cit., ss. 42-96.
5 Godne odnotowania są tu zwłaszcza koncepcje M. Croziera i E. Friedberga, a w literaturze polskiej
A. K. Koźmińskiego i A. M. Zawiślaka. Por. też K. Bolesta-Kukułka, Koncepcja gry organizacyjnej [w:] Współczesne teorie organizacji, Warszawa 1983; a także H. Groszyk, A. Korybski, Podejście
decyzyjne w prawoznawstwie – zarys problematyki [w:] W kręgu historii i współczesności polskiego
prawa, red. W. Witkowski, Lublin 2008, ss. 573-576.
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się jednak co najmniej kilkadziesiąt lat wcześniej (na przykład w poglądach R. Iheringa i R. Pounda), zwłaszcza w odniesieniu do wątku równowagi interesów wysuwanych
przez uczestników gry organizacyjnej. Wątek interesów w grze organizacyjnej pojawił
się później także w koncepcji prawa R. Dahrendorfa oraz w poglądach przedstawicieli
tzw. ekonomicznej analizy prawa. Poglądy te w interesującym nas aspekcie zostaną poddane zwięzłej charakterystyce w kolejnej części artykułu.

Kształtowanie się idei równowagi interesów
w wybranych koncepcjach prawa
Jednym z założeń teorii interesów Rudolfa Iheringa (1818-1892) jest ujęcie prawa jako
rezultatu walki jednostek i grup o realizację swoich rozbieżnych interesów, a jednocześnie jako czynnika organizującego walkę o realizację interesów6. W rozpowszechnionej
opinii Ihering był pierwszym przedstawicielem jurysprudencji, który wyraźnie sformułował program urzeczywistniania określonych celów społecznych poprzez prawo. Prawo
w jego koncepcji jest instrumentem w rękach władzy publicznej, służącym wspieraniu
wspólnego dobra wszystkich jednostek zrzeszonych w państwo. Cel prawa dostrzegał Ihering w harmonizowaniu rozbieżnych interesów jednostkowych, zapewnianiu
niezbędnego minimum współdziałania jednostek oraz niezbędnego poziomu pokoju
w społeczeństwie. Zadanie to powierzał prawodawcy. Z kolei rolę sędziów postrzegał
jako harmonizowanie konkretnych interesów jednostkowych w ramach ustalonych
przez obowiązujące normy prawne. Normy te nigdy nie determinują decyzji sędziego,
a jedynie tworzą pewne pole swobody decyzyjnej, umożliwiającej osiąganie równowagi
między rozbieżnymi bądź konfliktowymi interesami jednostkowymi.
W wysuniętej przez Roscoe Pounda (1870-1964) koncepcji inżynierii społecznej poprzez
prawo, instytucje prawne są traktowane jako podstawowe narzędzie gwarantowania fundamentalnych potrzeb oraz interesów jednostek i grup społecznych7. Tworzy ono instytucjonalne i normatywne ramy balansowania rozbieżnych interesów zarówno przez samego prawodawcę, jak też przez sędziego. Ustalanie równowagi interesów w społeczeństwie wymaga
zarówno od ustawodawcy, jako też od sędziego głębokiej wiedzy socjologicznej, wykraczającej daleko poza znajomość obowiązującego prawa. Skonstruowany przez Pounda program
socjologicznej jurysprudencji jako jurysprudencji interesów jest w istocie programem równoważenia interesów w ramach instytucji prawnych oraz usprawiedliwiania obowiązującego porządku prawnego pewnymi nadrzędnymi interesami publicznymi.
Znaczący wkład Ralfa Dahrendorfa (1929-2009) do współczesnej teorii i filozofii
prawa polega przede wszystkim na dostrzeżeniu konstruktywnej roli konfliktów oraz
procesów ich rozwiązywania dla rozwoju społecznego8. Konflikty te wynikają nie tylko

6 R. von Ihering, Der Kampf ums Recht (1872); Der Zweck im Recht (1877-82). Zob. R. Ihering, Der
Geist des Rechts. Eine Auswahl aus seinen Schriften, F. Buchwald (Hrsg.), Bremen 1965.
7 R. Pound, Social Control Through Law, New Haven 1942. Por też A. Korybski, Teoria interesów Roscoe
Pounda, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. G, vol. XXX, Lublin 1983, ss. 183-199.
8 R. Dahrendorf, Sozialen Klassen Und Klassenkonfl ikt In der industriellen Gesellschaft (1957); Die
moderne soziale Konflikt (1992); Morals, Revolution, and Civil Society (1997)
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z rozbieżności interesów jednostkowych, grupowych oraz instytucjonalnych ujawnianych
na globalnym rynku społecznym, ale również z funkcjonujących w każdym rozwiniętym
społeczeństwie, zinstytucjonalizowanych relacji władzy. Konflikty ogniskują się wokół
ośrodka władzy publicznej. Wynikają one nie tylko z ograniczonego dostępu do pożądanych dóbr społecznych, ale również z charakterystycznej dla każdej władzy publicznej cechy wymuszania takich zachowań, jakie mieszczą się w ramach utworzonego przez
prawo porządku normatywnego. Właściwa organizacja władzy publicznej, możliwa do
osiągnięcia w ramach obowiązującego porządku normatywnego, musi polegać na zdolności ośrodka włądzy publicznej do balansowania tych rozbieżnych interesów, jakie nie
zostały ujawnione i zrealizowane w ramach gospodarki rynkowej. Także Dahrendorf był
głęboko przekonany, że gwarantowania rynkowych mechanizmów równoważenia interesów, a także balansowanie interesów powstających w strukturach władzy publicznej,
jest kluczowym zadaniem wypełnianym przez instytucje prawne, w tym zwłaszcza przez
sądy. Uzasadnienie określonego stanu równowagi interesów w społeczeństwie wynika
z akceptowanej w tym społeczeństwie wizji porządku prawnego.
Wspólną cechą wszystkich naszkicowanych wyżej koncepcji jest wskazanie na potrzebę osiągania równowagi interesów w ramach określonej, zinstytucjonalizowanej
struktury władzy publicznej w organizacji państwowej. Istotna rola przypada tu instytucjom prawnym (w tym zwłaszcza legislatorowi i organom wymiaru sprawiedliwości).
Funkcjami tych instytucji jest rozpoznawanie interesów jednostkowych, grupowych
oraz instytucjonalnych, a także organizowanie zachowań w stopniu niezbędnym dla
gwarantowania realizacji wspólnych, nadrzędnych interesów publicznych. Ochrona i urzeczywistnienie dobra wspólnego (wspólnych interesów publicznych) wymaga
balansowania interesów jednostkowych i grupowych, skierowanego na osiąganie stanu równowagi. W żadnej z przedstawionych koncepcji nie traktuje się normatywnego aspektu prawa jako jedynego bądź dominującego. Przeciwnie, każda z nich zawiera
postulat poszerzenia perspektywy doktrynalnej bądź praktyki prawniczej poza suchą,
językowo-logiczną interpretację obowiązujących przepisów prawnych. Sama językowa
postać prawa powinna być dla przedstawicieli doktryny i praktyki prawniczej jedynie
punktem wyjścia dla wypełniania przez nich funkcji osiągania stanu równowagi interesów zarówno w skali całego porządku prawnego (w przypadku działalności prawotwórczej), jak też w konkretnych sytuacjach rozbieżności interesów jednostkowych lub
grupowych (w przypadku działalności organów stosujących prawo). Funkcja osiągania
stanu względnej, czasowej równowagi interesów poprzez decyzje prawne (zarówno prawotwórcze, jak też stosowania prawa) jest więc funkcją określającą istotę profesjonalnych czynności prawników w organizacji państwowej i w życiu społecznym.
Poza wskazanymi wyżej założeniami oraz poglądami, na koncepcję gry organizacyjnej, charakteryzowaną dokładniej w kolejnym punkcie artykułu, istotny wpływ wywarły także poglądy przedstawicieli tzw. ekonomicznej analizy prawa9. Można przyjąć,
że wyjściowym założeniem w ekonomicznej analizie prawa jest przyjęcie, że działania,
9 Poza szerzej znanymi w polskiej literaturze poglądami R. Coase’a oraz R. Posnera, istotny wkład
w rozwój ekonomicznej analizy prawa wniosły prace L. A. Kornhausera. Por. zwł. jego prace „Economic Rationality In the Analysis of Legal Rules and Institutions” (2004); „Aggregate Rationality in Adjudication and Legislation” (2007); „Game-Theoretic Analysis of Legal Rules and Institutions” (2002).
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jakim przypisujemy cechę prawności (działania prawne), są racjonalne ekonomicznie.
Podmioty społeczne (jednostki, zorganizowane grupy oraz instytucje) podejmując
działania określają równocześnie, za co oraz ile są gotowe zapłacić w społecznym procesie wymiany dóbr i usług zachodzących na wielu równoległych rynkach dóbr i usług.
Dotyczy to zarówno racjonalności wyborów publicznych (rationality of public choice),
jak też racjonalności wyborów jednostkowych (rationality of individual action). Wyodrębnienie tych typów racjonalności jest istotne dla rozróżnienia makroanalizy ekonomicznej prawa (w odniesieniu do działań prawotwórczych) oraz mikroanalizy ekonomicznej prawa (dotyczącej ustalania stosunków prawnych oraz rozstrzygania bądź
rozwiązywania sporów między konkretnymi podmiotami prawa).
Oba typy ekonomicznej analizy prawa łączy założenie, że prawo pełni funkcję czynnika zapewniającego minimalizację kosztów transakcji dokonywanych w różnych sferach
życia publicznego. Celem tych transakcji jest alokacja dóbr i ciężarów pomiędzy jednostki, zorganizowane grupy społeczne oraz instytucje. Zasadniczo efektywna alokacja dóbr
i ciężarów następuje w ramach gospodarki rynkowej. Dla współczesnych, wysoko zorganizowanych społeczeństw charakterystyczne jest jednak dążenie do dokonywania ingerencji
w procesy zachodzące na rynku, w celu ochrony lub gwarantowania pewnej puli dóbr
wspólnych, niezbędnych dla istnienia i rozwoju całej wspólnoty zorganizowanej w państwo bądź występującej jako zrzeszenie/związek państw. W konsekwencji w sytuacjach
niewystarczalności rynku jako uniwersalnego mechanizmu alokacji, funkcja alokacji
dóbr wspólnych oraz niezbędnych obciążeń na rzecz wspólnoty zostaje przejęta przez
organy i instytucje publiczne dysponujące kompetencjami w zakresie stanowienia aktów
normatywnych bądź podejmowania decyzji stosowania prawa. Alokacja dóbr i obciążeń,
dokonywana poprzez procesy decydowania prawnego, ma postać ustalania bądź rozdziału praw lub obowiązków między różnorodne podmioty prawa. Na poziomie mikroanalizy
prawa ustalanie wzajemnych relacji ma postać gry toczonej w zinstytucjonalizowanych
strukturach stosowania prawa (zarówno sądowego, jak też niesądowego). Gra taka jest
regulowana przez obowiązujące normy prawne i toczy się w ramach określonej instytucji
prawnej, z prawnie uregulowaną możliwością przechodzenia od jednej gry do innej oraz
z jednego poziomu instytucjonalnego na inny. Na poziomie makroanalizy prawa działania różnorodnych uczestników procesu stanowienia jakiegoś aktu normatywnego, również uregulowane obowiązującymi normami prawnymi, tworzą także pewien typ gry
organizacyjnej, której funkcją jest ustalanie bądź zmiana porządku normatywnego jako
porządku alokacji dóbr i ciężarów w skali danej wspólnoty (narodowej, ponadnarodowej
lub lokalnej). Ów porządek tworzy ramy instytucjonalno-normatywne alokacji konkretnych dóbr i ciężarów w procesach stosowania prawa.
Tym, co różni grę organizacyjną polegającą na alokacji dóbr i ciężarów, od gry organizacyjnej o zasady alokacji dóbr i ciężarów, są interesy uczestników takiej gry.
W pierwszym przypadku są to interesy pierwotne, jakie można odnieść do potrzeb lub
dążeń jakichś zindywidualizowanych podmiotów prawa, a w tym przede wszystkim
jednostek. W drugim przypadku mamy do czynienia z podwójną strukturą interesów
danej jednostki występującej jako uczestnik danej gry; poza interesami pierwotnymi tej
jednostki reprezentuje ona w grze legislacyjnej interesy jakiejś zorganizowanej grupy
społecznej, organizacji publicznej czy instytucji. Kluczową kwestią jest tu rozdzielenie
tych dwóch nakładających się struktur interesów. Instytucjonalnym wyrazem rozdzie-
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lenia ról podmiotu prawa oraz przedstawiciela jakiejś zorganizowanej i zinstytucjonalizowanej grupy społecznej jest rozwiązanie prawne zapobiegające tzw. konfliktowi
interesów w działalności publicznej. Rozumienie konfliktu interesów w literaturze teoretycznoprawnej, a także w literaturze z zakresu innych nauk społecznych, różni się
zatem zdecydowanie od dogmatyczno prawnego rozumienia konfliktu interesów, skierowanego na utworzenie instytucjonalnoprawnych gwarancji bezstronności decydenta
publicznego w procesach podejmowania decyzji publicznych.
Powracając jeszcze do wspólnych założeń i cech przedstawionych w tym punkcie
koncepcji roli prawa w osiąganiu równowagi interesów należy stwierdzić, że dla poglądów Iheringa, Pounda, Dahrendorfa oraz przedstawicieli ekonomicznej analizy prawa charakterystyczne jest dążenie do połączenia analizy prawa jako realnego zjawiska
społecznego z analizą normatywnego aspektu społecznego działania prawa. Charakterystyczne jest również odwoływanie się do pojęć interesu oraz równowagi interesów
w ramach określonego porządku normatywnego, wyznaczającego pole wzajemnych oddziaływań i ustalania zrównoważonego rozkładu praw lub obowiązków między uczestnikami różnorodnych gier toczących się w organizacji państwowej.

Gra organizacyjna i prawo: założenia i aparat pojęciowy
Zjawiska prawne charakteryzują się wielością aspektów ich społecznego tworzenia
i działania. Poza wskazywaną wielokrotnie cechą normatywności, polegającą na wyznaczaniu pewnego wzorca powinnego bądź dozwolonego zachowania, mogą one być
również postrzegane jako same zachowania kwalifikowane normatywnie poprzez ich
odniesienie do jakichś obowiązujących norm prawnych. Mogą też być traktowane jako
wytwory odpowiednich procesów decyzyjnych, a więc decyzje. Prawo może być również charakteryzowane jako pewien porządek normatywny, będący czymś więcej niż
jedynie uporządkowanym zbiorem pojedynczych norm prawnych, podejmowanych na
ich podstawie bądź kwalifi kowanych przez nie zachowań oraz decyzji prawnych. Już te
trzy aspekty społecznego istnienia prawa: norma – zachowanie – decyzja, wskazują na
skalę trudności w analizie prawa jako zjawiska społecznego, a także w dążeniu do syntetycznego opisu i wyjaśnieniu zjawisk prawnych.
Koncepcja gry organizacyjnej pozwala na podjęcie próby połączenia wskazanych wyżej trzech aspektów (przejawów) istnienia zjawisk prawnych. W tej koncepcji prawo, jako
przedmiot badań, jest ulokowane wewnątrz określonej wspólnoty, dysponującej strukturami władzy publicznej oraz zinstytucjonalizowanym i zhierarchizowanym systemem
ośrodków decyzyjnych. Władza publiczna nie jest ani cechą danych ośrodków decyzyjnych (w rozumieniu zespołu sformalizowanych kompetencji polegających na możności
podejmowania decyzji kształtujących sferę praw lub obowiązków adresatów takich decyzji). Nie jest też cechą zindywidualizowanych podmiotów prawa (w tym zwłaszcza jednostek) podejmujących takie władcze decyzje. Według M. Croziera i E. Friedberga10 władza

10 Zob. M. Crozier, E. Friedberg, Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, Warszawa
1982.
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jest procesem wymiany, dokonującej się między podmiotami zaangażowanymi w dany
stosunek społeczny. Z tego punktu widzenia relacja władzy w skali całego społeczeństwa
zorganizowanego w państwo nie różni się od innych stosunków kształtujących się na
różnorodnych rynkach wymiany dóbr i usług. Może dotyczyć wymiany energii, informacji, dóbr materialnych, wartości etc.
Przyjęcie, że władza publiczna jest władzą dzieloną pomiędzy różnorodnych uczestników danego układu stosunków społecznych, znacząco uzupełnia mechanizm rynkowy jako mechanizm alokacji dóbr i ciężarów. Konieczne jest jednak zawsze oddzielanie
mikro– i makroekonomicznego poziomu analizy procesów alokacji dóbr i ciężarów, jak
również odpowiadających im praw i obowiązków. Mikroekonomiczny punkt widzenia
jest podporządkowany kwestii ustalania korzyści i obciążeń poszczególnych, zindywidualizowanych uczestników gry organizacyjnej. Makroekonomiczny punkt widzenia pozwala na stwierdzenie, że gra rozgrywa się w pewnej szerszej strukturze organizacyjnej,
która poza relacjami równorzędności uczestników gry wytwarza też relacje nadrzędności-podporządkowania, a więc relacje władzy. Relacje te jednak, co należy zdecydowanie
podkreślić, nie mają jednostronnego charakteru. Normatywna regulacja pozycji danego
uczestnika gry organizacyjnej jako pozycji nadrzędnej nie oznacza, że jest to całkowita
dominacja tego uczestnika nad innymi. Każdy z uczestników gry dysponuje bowiem zasobami pożądanymi przez innych uczestników i może je włączać do procesu decyzyjnego.
W szczególności zasobem takim może być samo pozostawanie tego uczestnika w relacji
władzy (jak w przykładowej relacji między pracodawcą i pracownikami; wyjście jednej ze
stron tej relacji powoduje bowiem unicestwienie takiej relacji, a w konsekwencji relatywne
pogorszenie możliwości realizacji interesów i dążeń przez każdą ze stron tej relacji).
Władza wiąże się nierozerwalnie z mechanizmem negocjacji (rokowań). Relacja
władzy zawiera zawsze element wymiany i wzajemnego dostosowywania. Jej cechą jest
także oczekiwanie uczestników na określone korzyści związane z pozostawaniem w tej
relacji. Z relacji władzy można bowiem zawsze wyjść, w radykalnym przypadku poprzez
samounicestwienie. Kwestią jest zatem jedynie koszt wyjścia z tej relacji oraz poziom
determinacji uczestnika. Niewątpliwie największym kosztem jest wyjście przynajmniej
jednego z podmiotów relacji władzy przez unicestwienie (w sytuacji walki) bądź samounicestwienie (w tym zwłaszcza samobójstwo). Należy jednak zwrócić uwagę, że unicestwienie jednego z podmiotów relacji władzy powoduje unicestwienie samej relacji władzy, a w konsekwencji uniemożliwienie osiągnięcia spodziewanych korzyści także dla
podmiotu zajmującego nadrzędną pozycję. Władza jest więc nie jednokierunkową, ale
dwukierunkową relacją społeczną, zaś władza w organizacji: złożonym zespołem dwustronnych relacji nadrzędności-podporządkowania. Cechą tej relacji jest dwukierunkowość oddziaływania rządzących i rządzonych, bowiem każda z tych grup podmiotów
dysponuje zasobami pożądanymi przez drugą stronę relacji władzy. Pomiędzy podmiotami relacji władzy powinna zostać ustalona pewna równowaga interesów, nie polegająca co prawda na ekwiwalentności wzajemnych świadczeń (w sensie rynkowym), ale
umożliwiająca zaspokajanie istotnych potrzeb każdego z uczestników relacji, a w konsekwencji pozostawanie całego układu wymian rynkowych i relacji władzy jako układu
względnie stabilnego, umożliwiającego funkcjonowanie i rozwój danej wspólnoty.
Uczestnicy relacji władzy realizują pewne wspólne cele i zadania, wymagające określonego stopnia zorganizowania zachowań. Nawiązując relację władzy lub wstępując
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w już istniejącą relację uczestnicy podporządkowują swe zachowania i wzajemne oczekiwania ustalonym normatywnie wymogom organizacyjnym, narzuconym z uwagi na
pewne nadrzędne cele i wartości wspólnoty, jakie przypisują tej organizacji jej uczestnicy i czym uzasadniają swoje uczestnictwo w organizacji. Owe wartości stanowią w istocie obraz oczekiwań, jakie uczestnicy formułują wobec organizacji oraz obraz potrzeb,
jakie chcą zaspokoić pozostając w danej organizacji.
Relacje władzy w organizacji państwowej można przedstawić w kategoriach wielości
różnorodnych gier, toczących się na różnych poziomach organizacji i zmierzających do
zapewnienia określonych korzyści ich uczestnikom, w ramach określonych swoistością
celów organizacji i przyjętych w niej rozwiązań organizacyjnych. Negocjacje w organizacji
są wtłoczone w ramy porządku normatywno-instytucjonalnego, dla uniknięcia żywiołowości, nieprzewidywalności, a tym samym niepewności co do zachowań zagrażających
zarówno poszczególnym członkom organizacji, jak też bytowi i funkcjonowaniu samej organizacji. Specyfika gier w organizacji polega na tym, że sterowanie przebiegiem gry (a w
tym oddziaływanie na reguły gry oraz wartościowanie zasobów poszczególnych uczestników, wprowadzanych do gry) jest wtłoczone w ramy ustalonego porządku normatywnoinstytucjonalnego. To właśnie normy oraz instytucje przesądzają w określonym stopniu
o pozycji poszczególnych uczestników w toczących się grach organizacyjnych.
Opis i wyjaśnianie zjawisk prawnych i procesów decydowania prawnego poprzez użycie schematu gry organizacyjnej rodzi wiele problemów metodologicznych i teoretycznych.
Wyjściowy charakter mają trudności w samym sprecyzowaniu założeń gry organizacyjnej jako narzędzia opisu i wyjaśniania prawa. Należy też dokonać reinterpretacji wielu
klasycznych problemów dotychczasowego opisu prawa, jak źródła prawa, obowiązywanie prawa, system prawa, wykładnia prawa. Konieczne jest też zmodyfikowanie używanej
dotąd w naukach prawnych terminologii tak, aby dostosować ją do aparatury pojęciowej
używanej w koncepcji gry organizacyjnej. W ramach takiej charakterystyki istotne miejsce powinny zająć kwestie uczestnictwa w grze (przesłanek i warunków uczestnictwa, ról
pełnionych przez poszczególnych graczy, korzyści i strategii graczy wyznaczonych przez
określone rozwiązania organizacyjne w relacji do interesów tych graczy), charakterystyki
gry jako złożonego, wielopoziomowego i wielopodmiotowego procesu decyzyjnego (faz
procesu, ról graczy w poszczególnych fazach, decyzji cząstkowych i decyzji finalnej, zakresu swobody decyzyjnej oraz fazy kontrolnej oraz implementacyjnej).
Gry, toczące się w organizacji, są w sporej mierze grami sterowanymi przez inne
instytucje funkcjonujące w danej organizacji, co odróżnia grę organizacyjną od innych
gier, autonomicznych zarówno w stosunku do pozostałych gier, jak też struktury organizacyjnej, w jakiej takie gry się toczą (na przykład gry toczone w ramach turnieju
szachowego). Gry organizacyjne są poddane porządkowi normatywnemu danej organizacji oraz wzajemnie na siebie oddziałują. Wielość gier toczących się w organizacji
państwowej pozwala na wysunięcie różnorodnych ich typologii. Są to zawsze gry wielochodowe, o sumie niezerowej. Szczególne znaczenie mają gry o treść decyzji prawnych:
decyzji prawotwórczych i decyzji stosowania prawa. Są to gry inicjowane na różnych
poziomach organizacyjnych, z innymi możliwościami instytucjonalnymi sterowania
grą (tj. zewnętrznego ingerowania w zasady przebiegu i kształtowania rezultatu gry).
Gry takie można określić jako gry o prawo. Pozostałe gry są grami o pożądane dobra
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oraz instrumenty organizacyjne (w tym też gry o władzę rozumiane jako gry o wejście
na określone miejsce w już funkcjonujących strukturach władzy).
Prawo, tworząc ramy organizacyjne dla wielu gier toczących się w organizacji państwowej, jest też samo przedmiotem określonej grupy gier organizacyjnych. Organizowanie gry
o prawo (o treść decyzji prawnych) jest we współczesnych państwach procesem poddanym
funkcjonującemu w organizacji porządkowi normatywno-instytucjonalnemu, a w tym
przede wszystkim porządkowi konstytucyjnemu. W ten sposób prawo staje się pożądanym
dobrem o charakterze instrumentalnym, umożliwiającym dostęp do innych gier społecznych: o środki finansowe, dobra materialne, prestiż, dobra niematerialne, odpowiednią
pozycję w innych grach organizacyjnych. Gry o prawo zyskują kształt organizacyjny gry
konfliktowej (opartej na konflikcie interesów i dążeniu do osiągnięcia rozwiązania kompromisowego bądź konsensualnego) bądź gry o zasady i cele współdziałania. Oba te typy gier
wymagają osiągnięcia pewnej równowagi interesów między ich uczestnikami.
Gra organizacyjna rodzi się z potrzeby przewidywalności zachowań w organizacji.
Funkcją gier toczonych w organizacji jest dążenie do zlikwidowania niepewności co do
wzajemnych zachowań członków organizacji, pozycji i ról pełnionych przez poszczególnych
członków organizacji, dostępu do pożądanych dóbr itp. Zarówno jednostki, jak też zorganizowane grupy społeczne wolą porządek zachowań niż chaos organizacyjny i żywiołowość
w zaspokajaniu potrzeb jednostkowych. Chcą postrzegać sytuacje decyzyjne jako sytuacje
przynajmniej częściowo zdeterminowane, a w konsekwencji przynajmniej częściowo przewidywalne. Decyzje prawne (w tym zwłaszcza decyzje prawotwórcze) pełnią więc funkcję
czynnika kształtującego quasi-przyczynowe relacje w życiu społecznym, umożliwiające
przyczynową interpretację splotu różnorodnych zachowań podmiotów prawa11. Organizacja tworzy świat sztucznej determinacji zachowań, ograniczając w ten sposób żywiołowość
i niepewność relacji między jej członkami i wprowadzając minimum przewidywalności do
zachowań oraz procesów decyzyjnych przebiegających w jej strukturach.
Aczkolwiek celem gry organizacyjnej jest ograniczenie niepewności zachowań i relacji w danej wspólnocie, to jednak należy zaznaczyć, że gry organizacyjne nie ograniczają nigdy całkowicie zachowań podmiotów w organizacji. Zachowują one zawsze
pewien margines wyboru zachowań w grze, w tym margines swobody w prowadzeniu negocjacji (rokowań), wyznaczany przez zasoby, jakimi dysponują uczestnicy gry.
Dążenie do całkowitej determinacji zachowań, interpretowane w tradycyjnej literaturze jako budowa totalitarnego systemu władzy w organizacji państwowej, prowadzi do
zniweczenia możliwości wyboru zachowań w procesie decyzyjnym, a w konsekwencji
do wyeliminowania gier organizacyjnych. Ostatecznym skutkiem totalizacji życia społecznego i publicznego jest zawsze zmotywowanie członków organizacji do zachowań
nieprzewidywalnych (włącznie z walką o unicestwienie graczy zagrażających bytowi
organizacji, a także z decyzją o samounicestwieniu), a także destrukcja organizacji. Dążenie do całkowitego zaprogramowania działań członków organizacji wymusza także
przerost porządku normatywno-instytucjonalnego w tej organizacji, bardzo kosztownego w utrzymaniu. Koszty utrzymania totalitarnego porządku normatywno-instytucjonalnego nieuchronnie prowadzą do nieskuteczności instytucji utrzymania porządku

11 Szerzej o quasi-przyczynowości w życiu społecznym por. S. Ehrlich.
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i bezpieczeństwa publicznego, a w rezultacie do destrukcji życia publicznego. Należy
przy tym zwrócić uwagę na pozytywną funkcję konfliktów oraz procesów ich rozwiązywania w organizacji państwowej. Organizacja tłumiąca bądź odgórnie zwalczająca
ujawnione w niej konflikty pozbawia się przy tym właściwego jej mechanizmu ustalania
lub modyfikowania równowagi interesów w społeczeństwie.
W świetle powyższych konstatacji należy też widzieć rolę prawa w organizacji. Decyzje prawotwórcze nie mogą prowadzić do „przesterowania” zachowań, nadmiernej
ich regulacji oraz w konsekwencji do redukowania możliwości toczenia gier organizacyjnych. Przeciwnie, prawo powinno być gwarantem pewnej sfery swobody wyboru
zachowań oraz modyfikowania reguł gier organizacyjnych. Celem działalności prawotwórczej nie może być całkowite zdeterminowanie zachowań; kluczową kwestią jest
analiza granic gry prawodawczej, granic prawnej regulacji zachowań w ramach organizacji. Także z punktu widzenia podejścia decyzyjnego założenie omnipotencji prawodawczej podlega zatem radykalnej krytyce. Podobnie nie do przyjęcia jest założenie, że
sędziowie są jedynie ustami ustawy, że funkcja sędziego jest sprowadzona do zdeterminowanej logicznie i językowo wykładni prawa. Instytucje wymiaru sprawiedliwości są
częścią systemu zinstytucjonalizowanych przetargów i negocjacji w procesach wymiany
i alokacji dóbr oraz ciężarów.
Gry organizacyjne, w tym gry o prawo, nie dzielą ich uczestników na wygrywających
i przegrywających w konwencji gry o sumie zerowej. Ich zasadniczą funkcją jest bowiem
tworzenie wzajemnych i trwałych stosunków w sytuacjach konieczności współdziałania, a także rozstrzygania bądź rozwiązywania sporów ujawnionych w strukturach organizacji państwowej. W makroskali społecznej funkcja ta prowadzi do utrzymywania
całości (integralności) wspólnoty zorganizowanej w państwo, co samo w sobie wzmacnia prawdopodobieństwo zaspokojenia potrzeb i realizacji interesów przez członków
takiej organizacji. Poprzez uczestnictwo w grach organizacyjnych ich uczestnicy strukturalizują wzajemne oczekiwania i ustalają wzajemne relacje, wprowadzając do życia
społecznego niezbędne minimum pewności i przewidywalności zachowań.
Uczestnictwo w grze organizacyjnej nie jest całkowicie dobrowolne, bowiem
o tym, w jakich grach i w jakim charakterze dany podmiot będzie uczestniczył, decydują jego pozycje i role w organizacji państwowej, wyznaczone w określonym stopniu
przez obowiązujące instytucje i normy prawne. W szczególności decydują o tym instytucje i normy wyznaczające danemu podmiotowi zakres jego podmiotowości jako
gracza w danej strukturze organizacyjnej (obowiązki i prawa). Porządek normatywnoinstytucjonalny obowiązujący w danej organizacji państwowej jest względnie trwałym
rezultatem dotychczasowych negocjacji i przetargów o treść decyzji prawnych. Zmiana
układu interesów między zasadniczymi, zdefiniowanymi prawnie uczestnikami gier organizacyjnych, musi prowadzić w konsekwencji do prób rewizji tego porządku poprzez
różnorodne gry w procesach stanowienia i stosowania prawa. Rezultatem tych gier jest
kolejny, zrównoważony i względnie stabilny stan interesów w organizacji państwowej,
trwający do czasu kolejnej serii gier organizacyjnych o prawo.
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Jarosław Kostrubiec

TEORIA EPISTEMOLOGICZNA NEOKANTYZMU
W NAUCE O PAŃSTWIE W NIEMCZECH
U PROGU XX WIEKU
Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba ustalenia źródeł inspiracji dla założeń
metodologicznych nauki o państwie Georga Jellinka (1851-1911), która była jedną z najbardziej wpływowych teorii w Niemczech u progu XX wieku.
Kanonem rozważań metodologicznych Jellinka, na którym oparł swoją teorię państwa była tzw. „nauka dwóch stron” (Zwei – Seiten – Lehre). Autor stwierdzał: „Istnieją
dwa możliwe naukowe punkty widzenia, z których może być rozpatrywane państwo,
społeczny i prawny”1. Państwo było tworem społecznym (gesellschaftliches Gebilde)
i instytucją prawną (rechtliche Institution)2. Odpowiednio nauka o państwie dzieliła się
na: społeczną naukę o państwie (soziale Staatslehre) i naukę o prawie państwowym (Staatsrechtslehre)3. Treścią wyodrębnionej przez Jellinka społecznej nauki o państwie był
„przedmiotowy, historyczny, (…) naturalny byt państwa (Sein des Staates)”4. Na naukę
o prawie państwowym składały się „powinnościowe normy prawne (sollenden Rechtsnormen), które przejawiają się w każdym realnym bycie”5. Istotne znaczenie miało przy
tym określenie związku między społeczną nauką o państwie a nauką prawa państwowego. Wyłączenie takiej zależności skutkowałoby zawężeniem perspektywy badawczej
i mogłoby prowadzić – jak pisał autor – do „jednostronnych i błędnych rezultatów”6.
Podział nauki o państwie na dwa obszary był uzasadniany przez Jellinka „różnicą
w metodach, które panują w obu dziedzinach”7. Autor konstatował, że: „społeczna istota
państwa jest poznawana za pomocą metod obowiązujących w naukach historycznych
i społecznych, prawna istota zaś za pomocą metody prawniczej”8, albowiem „(…)
wszystkie metody są określane i modyfi kowane przez swoistą naturę ich przedmiotu”9.
W rezultacie społeczna strona ogólnej nauki o państwie miała być swego rodzaju kategorią „zbiorczą”, w której miało się znaleźć „(…) wszelkie nieprawnicze rozpatrywanie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Verlag von Julius Springer (3. Auflage), Berlin 1922, s. 63.
Ibidem, s. 11.
Ibidem.
Ibidem, s. 20.
Ibidem.
Ibidem, s. 12.
Ibidem, s. 11.
Ibidem, s. 41-42.
Ibidem, s. 74.

rzeczy państwowych”10. Jellinek zaliczał do niej m.in. badania o charakterze empirycznym, biologicznym, przyrodniczym czy socjologicznym11. Metoda jurydyczna znajdowała zastosowanie wyłącznie w nauce prawa państwowego: „Prawnik może swoją metodą
ująć w państwie tylko to, co ma naturę prawną”12.
Dychotomiczny podział ogólnej nauki o państwie i związana z nim metodologiczna
koncepcja Jellinka skłania do refleksji nad epistemologicznymi podstawami postulowanej klasyfikacji. Encyklopedie, podręczniki, czy nawet monografie o Jellinku, w charakterystyce jego doktryny przyjmują – często bez podania argumentów – konstatację
o ukształtowaniu poglądów autora w duchu filozofii neokantyzmu13. W niniejszym artykule rezygnuję z analizy założeń (w wielu miejscach spornych) tego wielowątkowego
i niejednolitego kierunku filozoficznego drugiej połowy XIX wieku14. Jak pisze M. Szyszkowska: „Traktowanie neokantyzmu jako doktryny jednolitej i jednoznacznie określonej
byłoby bezpodstawne i powierzchowne”15. Z tego względu analiza neokantyzmu niepotrzebnie zamazałaby tylko obraz badanej problematyki. Zamierzam jednak ustosunkować się do konkretnych postulatów neokantowskiej teorii poznania16, które – moim zdaniem – znalazły odzwierciedlenie w koncepcji metodologicznej Georga Jellinka.
„Powrót do Kanta” (Zurück zu Kant) rozpoczął się w latach sześćdziesiątych XIX wie17
ku . Druga, daleko ważniejsza – w kontekście argumentów metodologicznych Jellinka –
10 Jellinek tym samym przyjął założenie, że: „Teorie o fizyce lub fizjologii państwa, o politycznej nauce przyrodniczej polegają, jak później zostanie wykazane, na niejasności metodycznej. Co z nich
posiada wartość naukową, przypada także społecznej nauce o państwie” (ibidem, s. 15, 63).
11 Ibidem, s. 51.
12 Ibidem, s. 74.
13 Por. np.: A. Hollerbach, Hasło: Jellinek Georg [w:] Neue Deutsche Biographie, Hrsg. von der Historischen Kommision bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 10, Duncker und
Humbolt, Berlin 1974, s. 392; M. Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd. 2
– Staatsrechtslehre und Verwaltungswissenschaft 1800-1914, München 1992, s. 451; R. Holubek, Allgemeine Staatslehre als empirische Wissenschaft. Eine Untrsuchung am Beispiel von Georg Jellinek,
Bonn (H. Bouvier u. Co. Verlag) 1961, s. 8; Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten. Eine biographische Einführung in die Geschichte der Rechtswissenschaft, red. G. Kleinheyer,
J. Schröder, C. F. Müller Verlag, Heidelberg 1996, s. 217.
14 O trudnościach klasyfi kacyjnych świadczy liczba różnych interpretacji neokantyzmu. Przykładowo M. Szyszkowska wyróżnia siedem odmian neokantyzmu: kierunek logiczno – metodyczny,
psychologiczno – fizjologiczny, realistyczny, psychologiczny, tzw. szkołę badeńską, kierunek relatywistyczny i eklektyczny. Por. M. Szyszkowska, Neokantyzm. Filozofia społeczna wraz z filozofią
prawa natury o zmiennej treści, Warszawa 1970, s. 22-29. Bakradze wyróżnia jedynie cztery kierunki: fizjologiczny, realistyczny, transcendentalno – logiczny oraz transcendentalno – psychologiczny (szkoła badeńska). Por. K. Bakradze, Z dziejów filozofii współczesnej, PWN, Warszawa
1964, s. 151. Z kolei B. Trochimska – Kubacka stwierdza, iż neokantyzm należałoby rozpatrywać
w następujących odmianach: kierunek fizjologiczny, krytycyzm relatywistyczny, kierunek metafizyczny, krytyczny realizm, kierunek psychologiczny, kierunek logistyczny – szkoła marburska,
krytycyzm aksjologiczny – szkoła badeńska. Por. B. Trochimska – Kubacka, Neokantyzm, wstęp
i wybór tekstów B. Trochimska – Kubacka, tłum. J. Gajda – Krynicka, B. Trochimska – Kubacka,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 11-48.
15 M. Szyszkowska, Filozofia w Europie, Białystok 1998, s. 167.
16 „Kryteria klasyfi kacyjne, które by objąć mogły wszystkich neokantystów, dotyczą jedynie dziedziny gnoseologicznej” (M. Szyszkowska, Neokantyzm …, s. 29).
17 Cezurą określającą początek tego kierunku była publikacja Liebmanna pt. Kant und die Epigonen. Por. M. Szyszkowska, Neokantyzm …, s. 12-13.
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faza rozwoju tej szkoły nastąpiła w latach dziewięćdziesiątych, kiedy starano się przeformułować naukowe dogmaty filozofa w myśl hasła: „Rozumieć Kanta, to znaczy wyjść poza
niego”18. Neokantyzm, którego ważnym osiągnięciem było zbudowanie teorii poznania,
tworzył kategorie formalne będące swoistym impulsem do dyskusji metodologicznej. Filozofia neokantyzmu stała się w pewnym sensie gramatyką dla języka, którym poszczególne dyscypliny naukowe mogły posługiwać się w dyskusji epistemologicznej.
Pierwszym i moim zdaniem najistotniejszym wyrazem epistemologicznych założeń
neokantyzmu, który znalazł się w nauce o państwie Jellinka był – uznany za dogmat
tej filozofii – dualizm bytu i powinności (Sein und Sollen). Koncepcja dualizmu była
konstruowana w związku z dwoma typami czynności rozumu Kanta – teoretycznego
i praktycznego. Przedmiotem poznania teoretycznego był „byt”, praktycznego – „powinność”19. Nie stanowiły one różnych władz umysłu, lecz tworzyły podwójną formę
czynności tej jednej władzy. Wyrazem tego neokantowskiego dogmatu była właśnie
„podwójna natura państwa” (Doppelnatur des Staates)20, czego potwierdzeniem mogło być rozróżnienie przez Jellinka nauk kauzalnych i normatywnych (Kausal – und
Normwissenschaft) – de facto bytu i powinności21. Poznanie kauzalne różniło się od normatywnego tym, iż pierwsze określało „poznanie przyczynowego związku zjawisk”22,
drugie urzeczywistniało się „przez ludzkie myślenie i działanie”23. Z tego podziału –
jak pisał Jellinek – „(…) wynika ważna różnica pomiędzy społeczną nauką o państwie,
a nauką prawa państwowego”24. Zaczerpnięte z neokantyzmu rozróżnienie bytu i powinności znalazło swój wyraz również w nauce o typach Jellinka. Typ idealny w przeciwieństwie do typu empirycznego – jak dowodził autor – „nie jest bytem, lecz powinnością”25.
Po drugie: Jellinek stwierdzał, że „(…) Rozdzielenie i przeciwstawienie [społecznej
nauki o państwie, nauce prawa państwowego – J. K.] uzasadnione jest przez różnicę
metod, które panują w obydwu dziedzinach”26. Podobnie jak W. Windelband27 i H. Rickert28 (neokantyzm badeński)29, Jellinek uważał, iż poszczególne dyscypliny są określane przez swoje metody (a więc niekoniecznie przez przedmioty poznania). Windelband
dokonując podziału nauk na nomotetyczne i idiograficzne konstatował: „Musimy mieć
na uwadze fakt, że ta metodologiczna dychotomia klasyfikuje tylko tryby dociekania,

18 W. Windelband, Präludien. Aufsätze und Reden zur Einleitung in die Philosophie, Tübingen 1903,
s. 3, [cyt. za:] B. Trochimska – Kubacka, op. cit., s. 8.
19 Rozum teoretyczny to intelekt (Verstand); rozum praktyczny: „sam przez się i niezależnie od
wszystkich zjawisk nakazuje, co dziać się powinno” (I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1953, s. 31).
20 G. Jellinek, Allgemeine …, s. 50.
21 Ibidem, s. 19-21.
22 Ibidem, s. 19.
23 Ibidem.
24 Ibidem, s. 20.
25 Ibidem, s. 34.
26 Ibidem, s. 11.
27 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, tom III – Filozofia XIX wieku i współczesna, Warszawa
1990, s. 142.
28 Por. K. Bakradze, op. cit., s. 280-281.
29 Por. także: A. J. Noras, Kant a neokantyzm badeński i marburski, Katowice 2000, s. 137-140.
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a nie treści samej wiedzy”30. Należy przy tym podkreślić, że autor Ogólnej nauki o państwie nie
popierał tezy, która w wersji neokantyzmu marburskiego zakładała, iż metoda tworzy przedmiot poznania31. Zwolennikiem takiej koncepcji był – jak wiadomo – Hans Kelsen32, który nota
bene krytykował Jellinkowską koncepcję „podwójnej natury państwa”. Zdaniem Jellinka metoda jedynie „ustala” lub „określa” przedmiot poznania, gdyż był on – w jego doktrynie – dany
a priori: „Wszystkie metody są określane i modyfikowane przez swoistą naturę ich przedmiotu”33. W związku z powyższym przedmiot badania był u Jellinka punktem wyjścia rozważań.
W konsekwencji jeden i ten sam obiekt mógł być badany z różnych punktów widzenia.
Po trzecie: Ten sam obiekt (w tym przypadku państwo) może stanowić przedmiot różnych dyscyplin34, być rozpatrywany z różnych punktów widzenia35 i poznawany przy pomocy różnych metod36. Dlatego instytucja państwa mogła stanowić przedmiot zarówno
społecznej nauki o państwie, jak i nauki prawa państwowego. Jellinek konstatował: „(…)
dotąd jeszcze nie uświadomiono sobie jasno, że istnieje wiele sposobów poznania państwa”37.
Wyróżniony przez autora obiektywny sposób rozpatrywania odnosił się do państwa jako
zjawiska społecznego, subiektywny – zajmował się jego stroną prawną38. Już w Systemie publicznych praw podmiotowych Jellinek potwierdzał – tym razem w odniesieniu do prawa –
postawioną tezę: „Otóż zjawisku prawa jako społecznej funkcji ludzkiej wspólnoty przypisuje się zupełnie inny sposób rozpatrywania niż systematyczne ujęcie jego struktury prawnej.
Nauka społeczna i historia chcą wyjaśnić przyczyny, rozwój społecznego zjawiska prawa, poznać powstanie praw w konkretnej organizacji, odkryć gospodarcze, etyczne, narodowe siły
napędowe tych praw, jak i wsteczne oddziaływanie na życie narodu. Dla tych dyscyplin, dla
historii prawa, porównawczo nauki prawa, polityki, ekonomii politycznej itd. miarodajne
są tylko te metody, które wymagają obiektywnego badania naukowego, historycznego bytu
ludzkiej wspólnoty! Ale dla nich, o ile przykładowo nie chodzi o rozważania dogmatyczno –
historyczne, zupełnie nie wchodzi w rachubę prawo według jego zawartości dogmatycznej,
lecz według etycznych, religijnych, ekonomicznych, politycznych przesłanek i skutków”39.
Koncepcję podwójnej natury państwa poddał krytyce Hans Kelsen: „Dualizm (odrębność) osoby państwa i porządku prawnego jest z punktu widzenia teoretyczno – poznawczego czymś podobnym i w równym stopniu sprzecznym, co dualizm Boga i świata”40.
30 W. Windelband, Historia a przyrodoznawstwo (mowa rektorska, Strasbourg 1894) [w:] Neokantyzm, tłumaczenie i wybór tekstów: B. Borowicz – Sierocka, Cz. Karkowski, Wrocław 1984, s. 26.
31 Por. B. Trochimska – Kubacka, op. cit., s. 31-34.
32 Por. J. Wróblewski, Krytyka normatywistycznej teorii prawa i państwa Hansa Kelsena, Warszawa
1955, s. 24-25.
33 G. Jellinek, op. cit., s. 74.
34 Por. W. Windelband, op. cit., s. 26-27.
35 Tą tezę postawił Jellinek już w 1879 r. w pracy Klasyfikacja bezprawia: „(…) Abstrakcyjne rozważanie podkreśla tylko różne strony jednego i tego samego przedmiotu” (G. Jellinek, Die Klassifikation des Unrechts (1879; bisher ungedruckt) [w:] Augewählte Schriften und Reden (Mit einem
Geleitwort von Wilhelm Windelband), Bd. 1, Verlag von O. Häring, Berlin 1911, s. 92).
36 W. Windelband, op. cit., s. 26.
37 G. Jellinek, Allgemeine …, s. 139.
38 Ibidem, s. 136-138.
39 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 2. Auf., Tübingen 1905, s. 18.
40 H. Kelsen, Czysta teoria prawa (Metoda i pojęcia zasadnicze), tłum. T. Przeorski, z przedmową
K. W. Kumanieckiego, Warszawa 1934, s. 65-66.
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Zdaniem twórcy czystej teorii prawa, jeżeli pod pojęciem państwa należało rozumieć porządek
prawny41, to społeczna nauka o państwie była bez znaczenia dla nauki prawa państwowego42.
Po czwarte: różne sposoby poznania nie wykluczają się wzajemnie, ponieważ obserwują to samo zjawisko z zupełnie różnych punktów widzenia i przyświecają im inne cele
poznawcze43. Jellinek stwierdzał: „Ten subiektywny sposób rozpatrywania państwa nie
jest bynajmniej przeciwstawny poglądowi obiektywnemu, lecz w stosunku do pierwszego posiada znaczenie wyjaśniające i uzupełniające”44.
Po piąte: neokantowski proces poznania dotyczący relacji „podmiot – przedmiot” stanowił kolejny punkt tego kierunku45. Poznanie danego przedmiotu zależało – zdaniem
Jellinka – od konkretnych zdolności „poznawczych” badającego46. Zdolność poznania
określonego zjawiska była ograniczona i zależała od subiektywnych warunków, które towarzyszyły procesowi badawczemu. W tym kontekście Jellinek pisał: „(…) nie istnieje coś
takiego jak absolutna bezwarunkowość w sprawach ludzkich”47, gdyż wyniki pracy naukowej wypracowuje „(…) badacz przez całą treść swojego wykształcenia (…)”48.
Po szóste: pojęcie „rzeczy samej w sobie” Kanta pojawiało się również w pracach
Jellinka49. Jednak powyższy dogmat (w tym przypadku pojecie „państwa samego w sobie”) pozostał w doktrynie autora niejasny. Wydaje się jednak, że Jellinek dokonując
rozbicia aktu poznania w podwójnej perspektywie badawczej chciał tym samym celowo uniknąć konkretnego rozstrzygnięcia tego problemu i w ten sposób skoncentrować
się na samym „zjawisku państwa”. W tym sensie poglądy Jellinka łączą się z kantowską filozofią transcendentalną w zasadzie pod względem terminologicznym, mimo że
w księdze pierwszej Ogólnej nauki o państwie, autor ogólnie i nieco enigmatycznie identyfikował „państwo samo w sobie” z koncepcją Hegla: „Wszystkie formalno – prawnicze
wyobrażenia o wszechwładzy państwa, które przy określeniu hipotetycznym mają swe
uzasadnienie, znikają, jeżeli ze świata możliwości prawniczych patrzymy na rzeczywistość społeczeństwa. Tam działają siły historyczne, które tworzą i burzą państwa same
w sobie (An-sich der Staaten) znajdujące się poza wszystkimi konstrukcjami prawniczymi. O tym „An-sich” można powiedzieć to, co wyraził w genialnych słowach wielokrotnie odrzucany niemiecki myśliciel [Hegel – J. K.]: Dla stawania się, bytu i upadku
państwa nie ma innego forum, jak historia świata, która tworzy sąd świata. Jego normy
nie są jednak z pewnością normami prawników”50.

41 Por. także: H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, Verlag von Julius Springer, Berlin 1925, s. 16-17.
42 Ibidem, s. 6-7.
43 „Jeden i ten sam przedmiot może dać wiele powodów dla sposobu poznania. Również tak duże
mogą być między nimi różnice, iż nie muszą zachodzić między nimi sprzeczności” (G. Jellinek,
System…, s. 13 – 14)
44 G. Jellinek, Allgemeine…, s. 137.
45 Por. W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 95.
46 Powyższe stwierdzenie potwierdza M. Maneli, który stawia w tym zakresie wręcz skrajną tezę,
iż Jellinek stał się „bardziej kantowski niż sam Kant” (M. Maneli, Historia doktryn polityczno –
prawnych XIX wieku, cz. 2, Warszawa 1966, s. 48).
47 G. Jellinek, System…, s. 11.
48 Ibidem, s. 11-12.
49 Por. np.: G. Jellinek, Allgemeine…, s. 125; id., System…, s. 21.
50 G. Jellinek, Allgemeine…, s. 125.
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***
Georg Jellinek nie recypował neokantyzmu bezpośrednio, lecz starał się go wykorzystać do stawiania pytań w kontekście nauki o państwie. O. Lepsius traktuje Georga Jellinka wręcz jako neokantowskiego teoretyka nauki prawa, tak jak według niego
W. Windelband i H. Rickert stali się teoretykami historii, P. Natorp – pedagogiki czy
H. Cohen – teologii i etyki51. Szczególnie istotnym w nauce Jellinka był nurt neokantyzmu badeńskiego (heidelberskiego), głównie jak można przypuszczać za sprawą Wilhelma Windelbanda.

51 Por. O. Lepsius, Georg Jellineks Methodenlehre im Spiegel der zeitgenössischen Erkenntnistheorie
[w:] Georg Jellinek – Beiträge zu Leben und Werk, red. S. L. Paulson, M. Schulte, Tübingen 2000,
s. 341-342.
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Artur Kotowski

OCENA PRZYDATNOŚCI METODY DELPHI
W METODOLOGII NAUK PRAWNYCH
1. Cel artykułu
W niniejszym artykule postaram się dokonać analizy przydatności i rzeczywistego zapotrzebowania w metodologii nauk prawnych na nowatorską metodę badania ankietowego, określaną w literatrze przedmiotu jako metoda Delhpi, technika delficka, najczęściej
zaś – analiza Delphi.
Metoda ta jest obecnie związana z tzw. prognozowaniem trendów długoterminowych
i wykorzystywana jest w tzw. badaniach typu foresight. Termin ten jest anglosaskim uzusem językowym i ligwistycznie nie posiada polskiego odpowiednika1. Metodologicznie,
analiza Delphi związana jest najbliżej z metodologią nauki ekonomii, gdyż zaliczana jest
w ramach typologii do badań typu foresight, a te dotyczą większego obszaru badań, określanych zbiorczo w literaturze zachodniej wspólną nazwą future studies. Dosłowne tłumaczenie tego terminu, jako studia nad przyszłością, jest jednak mylące. Future studies to
duża grupa badań futurologicznych, dotycząca symulacji trendów, ale także mniej obwarowanych rygorystycznymi założeniami metodologicznymi, przewidywań nad przyszłością przez grono ekspertów.
Związek analizy Delphi z prawoznawstwem można wszakże budować na dwóch płaszczyznach. Pierwszą, jest stale rozwijany kierunek analizy zjawisk prawnych, określany
zbiorczo mianem ekonomicznej analizy prawa. Kierunek ten, stawia sobie za cel nie tylko
przeszczepianie, ale wręcz transformację relewantnych dla prawoznawstwa metod nauki
ekonomii. W tym też sposobie rozumienia prezentowanego założenia, metoda Delphi
znajduje kanalizację swojego bytu na płaszczyźnie metodologii nauk prawnych. Drugim
takim elementem, łączącym, jest powszechne wykorzystywanie metod ankietowych na
wyszczególnianej w metodologii nauk prawnych, tzw. socjologiczno-psychologicznej
płaszczyźnie badania prawa. Osobiście uważam takaże, że metoda Delphi świetnie wpisuje się także jako składnik podejścia dyskursywnego, czy też szerzej – komunikacyjnego
– w teorii prawa, gdyż jest nie tylko formą badania strukturalnego, ale sama, może być
z powodzeniem wykorzystywana do organizacji i strukturalizacji dyskursu w ramach danej eksperckiej wspólnoty komunikacyjnej.

1 Por. Foresight technologiczny. Podręcznik. Tom 1. Organizacja i metody. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, s. 1, tłum. z: Unido technology foresight manual, Wiedeń 2005.
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2. Metoda Delphi – informacje ogólne.
Pierwotnie, metoda Delphi wyrosła z badań foresight, czyli przewidywania, ale i wpływu na przyszłość, czy też mówiąc jeszcze inaczej – ujednolicania trendów decyzyjnych
w skali makro poprzez przewidzenie trendów (foresight właściwy), ich opis i analizę oraz
próbę ujednolicenia poczynań decydentów (foresight sensu largo). Technika delficka jest
typem ustrukturalizowanej ankiety, która wszakże stanowi jedynie kanał przekazu informacji, organizując dyskurs merytoryczny pomiędzy interlokutorami. Także w kontekście
stosowania tej metody na płaszczyźnie prawoznawstwa należy podkreślić, że nie jest to
metoda inwazyjna, w tym sensie, że jej celem jest poszukiwanie konsensusu, jeżeli jest
on obiektywnie możliwy. Celem metody Delphi nie jest forma manipulacji ośrodkami
decyzyjnymi, a raczej stworzenie pomiędzy nimi płaszczyzny komunikacyjnej. Badacz –
twórca ankiety pełni rolę swoistego moderatora i nie ingeruje w procesy decyzyjne.
Możemy więc mówić o dwóch celach metody delfickiej. Pierwszy związany jest z metodologią w ujęciu opisowym, drugi w ujęciu dyrektywalnym. W ujęciu opisowym, metodologia formułuje twierdzenia o tym, jakie metody uzasadniania i porządkowania twierdzeń naukowych są stosowane w danym czasie, w danej nauce i ocenia je pod kątem ich
sprawności. W ujęciu dyrektywalnym zaś (normatywnym) formułuje postulaty w przedmiocie stosowania i organizacji określonych metod badawczych. Analiza Delphi, jako
proces przewidywania przyszłości przez grupę ekspercką, stanowi zatem przykład ujęcia
opisowego. Natomiast strukturalizacja procesu decyzyjnego i wymiana komunikatów pomiędzy członkami badania, wymaga już podejścia dyrektywalnego.
Tradycyjnie już, w literaturze przedmiotu zauważa się, że metoda Delphi została opracowana w latach 50-tych XX wieku przez firmę Rand Corporation, mającą siedzibę w Kaliforni. Nazwa pochodzi od wyroczni delfickiej, którą starożytni grecy wykorzystali jako fachowego, wyposażonego w przechowywaną tam wiedzę, mediatora podczas rozwiązywania
problemów społecznych 2. Koncepcja i główne założenia wyroczni delfickiej zostały zaadoptowane specjalnie przez Kaplana, profesora filozofii, który pracował dla Rand Corporation i opracował technikę ankietową pozwalającą ulepszyć przepowiednie eksperckie
w rozwoju firmy. Technika delficka uzyskała miano wysoce sprawnej i interesującej metody.
Wykorzystywana była przez rząd USA do analizy możliwych wariantów konfliktów zbrojnych. Ostatnio, wykorzystywana była przez Komisję Europejską, w Polsce zaś w ramach Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Metoda Delphi znajduje również zastosowanie
w korporacjach o rozbudowanych i posiadających określoną autonomię centrach decyzyjnych. Atrybuty omawianej metody, na które zwraca się w sektorze prywatnym szczególną
uwagę, to możliwości dotyczące prognozowania długoterminowego zagadnień dotyczących firmy oraz zorganizowanie procesu komunikacyjnego dla eksperckiej wspólnoty
komunikacyjnej, działającej w warunkach niepewności. Osobiście uważam, że oba te elementy znajdują zastosowanie na płaszczyźnie metodologii nauk prawnych.

2 Ibidem, s. 103
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3. Konstrukcja metody Delphi
Analiza Delphi stanowi kwalifikowaną odmianę badania ankietowego. W metodologii nauk prawnych są one, co do zasady, wiązane z płaszczyzną socjologiczno-psychologiczną. Od płaszczyzn badania prawa należy bowiem odróżnić typ metod stosowanych
w poszczególnych płaszczyznach. Badania ankietowe są, co jest oczywiste, przykładem
typu metody empirycznej.
Podstawowym rozróżnieniem ankiety od wywiadu jest stosowanie strukturalnego kwestionariusza. Wywiad dopuszcza możliwość zmiany kolejności pytań, różny ich typ (otwarte
i zamknięte) oraz przeprowadzanie badania w różym kanale komunikacyjnym (pisemnym,
bądź ustnym), w którym ankieter zapisuje wypowiedzi osoby badanej. Podsumowując, wywiad cechuje się zatem mniejszym rygoryzmem metodologicznym, niż ankieta 3.
Analiza Delphi stanowi odmianę kwalifikowaną, gdyż – w stosunku do ankiety „zwykłej”
– zakłada wyższego rodzaju cechy prowadzenia tego typu badania. Badanie ankietowe, typu
zwykłego zakłada opracowanie pierwotnego kwestionariusza teoretycznego, zwykle konstruowanego na podstawie literatury przedmiotu badania, wywiadu z osobami-ekspertami
z badanej dziedziny, przy czym nie istnieje obostrzenie, aby te osoby następnie znalazły się
w zbiorze próby badanej. Powyższy etap określany jest mianem badań pilotażowych, czyli
sondujących potrzebę przeprowadzenia właściwego badania ankietowego i odpowiedniego
przygotowania się do niego badacza. Typ pytań stosowanych we właściwym kwestionariuszu
może posiadać status zamknięty lub otwarty. Istotna staje się natomiast chronologia pytań.
Problematyka ta posiada także wiele zagadnień węzłowych. Jednym z nich jest zawarcie pytań
przedmiotowo istotnych i nieistonych dla badanego problemu, pytań powtarzających się (jedynie o zmienionej leksyce), tak aby uzyskać potwierdzenie tożsamości presuponowanych treści, zawartych w odpowiedziach osoby udzielającej odpowiedzi. Są to tzw. pytania kontrolne 4.
Ankieta, na początku lub na końcu, zawiera także punkt dotyczący cech osobopoznawczych
osoby badanej; wykonywany zawód, wykształcenie, płeć, itp.
Ankieta stosowana w analizie Delphi wykazuje istotne cechy szczególne, względem
tych zaprezentowanych powyżej. Przede wszystkim, jest to badanie co najmniej dwuetapowe, którego charakterystyka wykazuje pewne podobieństwa konstrukcyjne względem
typu przesłuchania krzyżowego (tzw. cross examination). Analogia występuje na płaszczyźnie zawężania obszaru merytorycznego, którego dotyczą kolejne etapy badania. Każda runda (etap) w technice delfickiej polega na zbiorczym ukazaniu osobie badanej wyników odpowiedzi uzyskanych od osób badanych z rundy poprzedzającej. Niedopuszczalne
jest natomiast dokładne informowanie osoby badanej o personalnych wypowiedzianych
udzielonych przez poszczególne osoby. Wydaje się, że nawet w przypadku uzyskania takiej zgody przez osoby badane i ustrukturalizowanie całego badania na komunikację pomiędzy personalnie stypizowanymi podmiotami, to takie ukształtowanie metody Delphi
będzie skutkowało automatycznym powiększeniem subiektywnych zmiennych zakłócających z zakresu psychologicznych reguł oceny i postrzegania supozycji precyzyjnie oznaczanych osób. Tymczasem, jednym z naczelnych założeń omawianej metody jest maksy3 Por. Z. Ziembiński, Metodologia nauk prawnych. Przewodnik dla studentów studium dla pracujących, Poznań 1972, s. 90.
4 Ibidem, s. 91.
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malna minimalizacja zmiennych zakłócających, związanych z problematyką oceniania
innych osób, biorących udział w badaniu, a okazanie podmiotom samej treści, zbiorczo
udzielanych wypowiedzi.
Kolejną cechą szczególną analizy Delphi jest ograniczenie próby badanej do zbioru
ekspertów – fachowców z danej dziedziny. Obostrzenie to występuje zarówno na etapie
konstrukcji kwestionariusza teoretycznego, jak i właściwego, z tym, że kolejną cechą skutkującą kwalifikowanym statusem ankiet z zakresu analizy Delphi, jest konieczność rozdzielenia próby ekspertów – konsultantów od właściwej próby badanej. Osoby te stanowią
bowiem materiał doradczy badacza lub same konstruują kwestionariusze, następnie okazywane osobom wchodzącym w skład badanej próby eksperckiej.
Etap pierwszy badania stanowi zawsze zbiór pytań opracowanych przez mikropróbę ekspertów. W badaniach z zakresu foresight pytania są jasno określone, leksykalnie
wolne od wyrazów wieloznacznych, możliwie o intensjonalnym, nie zaś ekstensjonalnym
zakresie nazw. Choć badanie dotyczy prognozowania przyszłości, jest nawet pożądane
zawarcie pytań o ocenę trendów dotychczasowych. Obostrzenie związane jest z celem badania, w skali makro. Na omawianym etapie istnieje jeszcze duża dowolność prezentacji
danych badanej próbie. Naczelny cel polega na możliwie precyzyjnym, a jednocześnie,
kompleksowym przedstawieniu badanych trendów, w przedmiocie których udzielać będą
odpowiedzi osoby badane.
Etap pierwszy zakreśla problematykę badawczą. Zbiór pytań wyznacza zakres obszaru treści, w ramach którego będą udzielane odpowiedzi przez osoby wchodzące w skład
próby badawczej. Ankieta z etapu pierwszego wyznacza zatem cały kierunek badania.
Z punktu widzenia konstrukcji analizy Delphi, kluczowy staje się jednak etap drugi, gdyż
stanowi pierwsze ustrukturalizowanie wypowiedzi osób badanych.
Runda druga wyznacza kolejne obostrzenia w konstrukcji ankiety. Przede wszystkim,
winna być ona podzielona na dwie, główne części. Pierwszy jej fragment zawiera przedstawienie udzielonych odpowiedzi na pytania postawione w etapie poprzedzającym, przez wszystkie
osoby badane. Prezentacja wyników winna być przeprowadzona w formie ilościowej, co nie
czyni przeszkody w jakościowej analizie udzielonych wypowiedzi (np. pogrupowaniu udzielonych opinii w wyszczególnione przez badacza kategorie i prezentację ich grupie badanej na
etapie drugim w formie frakcyjnej). Grupa badana na etapie drugim jest całkowicie tożsama.
Jest kompletnie bezcelowe prezentowanie wyników przeprowadzonej ankiety z etapu pierwszego innej grupie eksperckiej, gdyż nie takie jest założenie techniki delfickiej. Właśnie na tym
etapie dochodzi do wprowadzenia anonimowej komunikacji wewnątrz samej grupy badanej.
Osoby biorące udział w badaniu nie odczuwają dyskomfortu związanego z udzielaniem własnych opinii i ocen, gdyż na każdym etapie badania pozostają anonimowe.
Drugi fragment kwestionariusza z etapu drugiego – i ewentualnie każdego następnego – zawiera pytania z zakresu treści wyznaczonego ankietą z rundy poprzedzającej, ale
o większej intensji. Istnieje możliwość powtórzenia pytań z etapu poprzedzającego i wyrażenie prośby o ponowne udzielenie odpowiedzi przez osobę badaną na kwestię tożsamą, z uwzględnieniem wypowiedzi całej grupy badanej, zaprezentowanej w części pierwszej kwestionariusza, ale nie jest to główny cel metody Delphi. Pamiętajmy, że celem tym
jest stworzenie dyskursu wewnątrz grupy badanej. Elementy wypowiedzi, które stanowią
zmienne zakłócające proces komunikacji to (przykładowo):
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◆ Brak wspólnego układu odniesienia, w zakresie znaczeń, którymi posługują się
osoby badane (np. w prawoznawstwie różne koncepcje normy prawnej, rezultaty wykładni danego fragmentu tekstu prawnego, itp.),
◆ Przyznawanie różnych atrybutów tym samym desygnatom nazw używanych
przez osoby wchodzące w skład danej grupy badanej (np. sposób rozumienia
danej nazwy),
◆ Popełnianie błędów logiczno-językowych w wypowiedziach; przykładowo: błąd
wyjaśniania „nieznanego przez nieznane” w askpekcie komunikacyjnym, polegający na zakładaniu istnienia uniwersalnego znaczenia w sytuacji subiektywnej relacji semantycznej w wypowiedzi nadawcy, odmiana błędu „post hoc”,
polegająca na różnym określaniu relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy
zmiennymi,
◆ Przypisywanie zjawiskom atrybutów prawdy-fałszu, które, w rzeczywistości,
posiadają charakter ocenny.
Analiza Delphi, co do zasady, nie zakłada ograniczenia w przedmiocie ilości poszczególnych etapów badania. Jest oczywistym, że ich ilość związana jest z realizacją postawionego przez badacza celu. Pamiętać wszakże należy, że każdy kolejna runda ankietowa powinna zmierzać do konkretyzacji, nie zaś do rozszerzania obszaru, w przedmiocie
którego eksperci udzielają odpowiedzi. Wydaje się wszakże, że w przypadku stosowania
techniki delfickiej w ramach prowadzenia badań nad przyszłością, reguła ta napotyka
na pewien wyjątek. W takim typie badania może okazać się, na którymś z etapów, że
w skutek nowych odpowiedzi, powstaną zagadnienia rozszerzające pierwotny obszar tematyczny. Nic wówczas nie stoi na przeszkodzie w jego rozszerzaniu. Brak omawianego obostrzenia jest jednak wątpliwy prakseologicznie w wersji wykorzystywania analizy
Delphi jako metody organizującej dyskurs pomiędzy ekspertami.
Analiza Delphi nie zawiera szczególnych wymogów w przedmiocie wielkości badanej
próby. Może on liczyć od kilkunastu / kilkudziesięciu osób do nawet kilku tysięcy (jak miało
to miejsce w polskim programie foresight Polska 2020). Swoisty cenzus sprowadzony został
do statusu osób wchodzących w skład próby. Omawiana metoda wyraźnie i konsekwentnie
określa ich mianem ekspertów, gdyż w stosunku do tego rodzaju prób winna być stosowana. Rodzaj ekspertów związany jest z merytoryczną treścią prowadzonej analizy. Wydaje
się także, że mikropróba eskpertów, konstruująca poszczególne kwestionariusze (lub doradzająca badaczowi w tym względzie) musi cechować się jeszcze wyższymi kwalifikacjami
w analizowanej dziedzinie. Jest to, zatem, swego rodzaju metapróba ekspercka.
Po spełnieniu założeń konstrukcyjnych, omawiana metoda może być bardzo użytecznym narzędziem poznawczym, „oczyszcającym” wypowiedzi osób badanych z elementów
zakłócających właściwe znaczenie, z drugiej zaś, pozwalająca stworzyć, w obrębie danej
grupy eskperckiej, ramy tzw. dyskursu racjonalnego.
Dyskurs racjonalny to taki, który rządzony jest określonymi regułami. Z tego też powodu nie każdy może wstąpić do danego dyskursu, lecz tylko taki podmiot, który wykazuje się określonym nastawieniem wolicjonalnym 5. Przed przystąpieniem do danego
dyskursu należy zaakceptować jego reguły. Przyczyną większości problemów związanych

5 Por. A. Grabowski, Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego, Kraków 2009, s. 120
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z codzienną komunikacją jest brak reguł wyznaczających jej ramy. W tym więc sensie,
dyskurs jest utrukturalizowaną komunikacją. Stopniowe przechodzenie od ekstensji do
intensji całego zagadnienia badawczego, pozwala wypracować wspólną osobom badanym
płaszczyznę komunikacyjną. Analiza kwestionariuszów na poszczególnych etapach badań i na ich podstawie konstrukcja kolejnych, pozwala, jednocześnie, wychwycenie presupozycji i poddanie ich analizie w skali całej grupy badanej.

4. Metoda Delphi jako element podejścia decyzyjnego w prawoznawstwie
Tzw. „podejście decyzyjne” w metodologii nauk prawnych zostało do jurysprudencji
polskiej wprowadzone przez W. Wróblewskiego jako typ modelu stosowania prawa i z
nim jest, przeważnie kojarzone. Współcześnie, „decyzyjność” stanowi wszakże pewien
nurt w metodologii nauk prawnych. Nadal znajduje zastosowanie przede wszystkim do
badania procesów stosowania prawa, które polegają wszakże na podejmowaniu szeregu
decyzji cząstkowych na drodze do decyzji finalnej. Zwróćmy uwage, że, dla przykładu,
postępowanie dowodowe operuje zmienną jakościową faktu głównego oraz faktów incydentalnych, mających relewatne (lub irrelewantne) znaczenie w stosunku do faktu głównego (np. w procesie karnym – popełnienia przestępstwa). Wróblewski założył, że proces
podejmowania przez centralną zmienną jakościową (podmiot decyzyjny) szeregu operacji
(zmiennych operacyjnych) przybiera postać „drzewa” decyzji cząstkowych, jako wyborów
z szeregu alternatyw. Najistotniejsze w omawianym podejściu są kryteria, po spełnieniu
których zachodzi „aktywacja” danej zmiennej operacyjnej. Zatem, celem każdego modelu
decyzyjnego jest sformułowanie „drzewa decyzyjnego”, które pozwala albo na klarowne
przedstawienie danego procesu, albo ukazanie elementów, na które podmiot stosujący
prawo, powinien zwrócić swą szczególną uwagę. Model ten jest także szczególnie przydatny w jurysprudencji, szczególnie wobec prawa proceduralnego, które samo w sobie składa
się z decyzji głównej oraz szeregu decyzji cząstkowych. Zwróćmy uwagę, że wiele procesów z zakresu prawoznawstwa skonstruowana jest właśnie poprzez decyzyjny charakter.
Osobiście, metodę Delphi wiązałbym głównie z omawianym podejściem „decyzyjnym” w metodologii nauk prawnych. Można wyobrazić sobie wszakże stosowanie techniki delfickiej jako metody stricte związanej z badaniami future studies, jednak uważam,
że na płaszczyźnie prawoznawstwa, w gruncie rzeczy, interesujące jurystów zagadnienia,
związane będą z kształtowaniem się decyzji w przeszłości i ich prognozie na przyszłość.
Wykorzystanie metody Delphi w metodologii nauk prawnych wymaga zatem stosownej jej transformacji, nie zaś prostego przeniesienia założeń. Owszem, można wyobrazić sobie zastosowanie przedmiotowej metody do analiz rozwoju danego systemu prawa,
w aspekcie ustrojowym, jednak poza pewną wiedzą o charakterze poznawczym, uzyskaną
z takiego badania, nie wniesie ona wiele istotnego dla samego prawnika. Jurysta może być
zainteresowany, wielokrotnie już wspominaną, strukturalizacją komunikatów w obrębie
danej eksperckiej wspólnoty komunikacyjnej (np. sędziów sądów naczelnych – SN, TK,
NSA), której przedmiotem są zmienne z znajdujące się wewnątrz obszaru badawczego samego systemu prawa. W tym też konkteście przewiduję, że owe problemy badawcze, które
mogłyby pojawić się celem wykorzystania metody Delhpi w metodologii nauk prawnych,
będą związane z podejściem „decyzyjnym”.
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5. Metoda Delphi w strukturze metodologii nauk prawnych
Dokonując recepcji danej metody do metodologii właściwej danej nauce wypada określić jej miejsce w strukturze tej metodologii. Jedynie dla przypomnienia, należy wskazać,
że polskie prawoznawtswo umiejscowia metodologię nauk prawnych jako część szeroko
pojmowanej teorii prawa, rzadziej jako samodzielną dyscyplinę, powiązaną z logiką dla
prawników. Ten drugi nurt nie wynika jedynie z odmawiania jurysprudencji przymiotu
pełnej naukowości (z powodu braku, poza egzegezą aktu normatywnego, właściwej sobie
metody badawczej), ale z pewnych wpływów zachodniej kutlury prawnej, głównie prawoznawstwa niemieckiego. Metodologię nauk prawnych, zachodnia teoria prawa stawia
zatem, często, ponad teorią i filozofią prawa, traktując ją tak, jak w jurysprudencji polskiej
wyróżnia się stosunek teorii i filozofii prawa do dyscyplin dogmatycznych. W 1990 r. Alexy i Dreier wyróżnili trzy płaszczyzny metodologii badań6:
– analityczną – z metodą logiczno-jezykową jako główną, polegającą na analizie
i konstrukcji pojęć z zakresu dogmatyki i teorii prawa,
– empriryczną – dotyczącą ustaleń walidacyjnych i „rzeczywistego” stosowania
prawa,
– normatywną – metanaukę teorii prawa, poruszającą zagadnienia systemowe de
lege ferenda oraz stawiającą pragmatyczne i apragmatyczne zagadnienia o tym
w jaki sposób powinno się uprawiać naukę prawa?
Tradycyjnie wszakże, metodologia nauk prawnych powiązana jest z teorią prawa, tak
jak całe prawoznawtswo dzieli się na teorię (i filozofię prawa), dyscypliny dogmatycznoprawne i historyczne dyscypliny prawoznawstwa. Ciekawostką w obrębie nauk prawnych
jest kwestia „własnych” metodologii dyscyplin prawoznastwa: zarówno tych dogmatyczno jak i historycznoprawnych. Jednak, o ile dyscypliny historycznoprawne posiadają
metodologię pochodną dyscyplinom historycznym, a jedynie częściowo uwzględniającą
metodologię nauk prawnych, o tyle dyscypliny dogmatycznoprawne zasadniczo podlegają
prawidłom wypracowanym przez metodologię, „zawartą” w teorii prawa, posiłkując się
pewnymi własnymi metodami, zaczęrpniętymi zresztą z innych nauk (np. kryminologia
– metody analizy statystycznej, kryminalistyka – liczne metody z nauk przyrodniczych).
Ów dualizm statusu metodologii w prawoznawstwie trafnie odzwierciedla sama jej
nazwa; metodologia n a u k p r a w n y c h, której desygnatem jest, niejako, naczelny
dział metodologiczny, zawarty w teorii prawa, oraz częściowo tylko podporządkowane jej
metodologie dyscyplin dogmatycznych i historycznych prawoznawstwa.
Wspominałem już o konieczności rozróżniania płaszczyzn badawczych w prawoznawstwie od typologii metod zawartych w metodologii nauk prawnych. Płaszczyzny związane
są bowiem z koncepcjami zjawska prawnego – niezwykle złożonego zagadnienia teorii
prawa. Od płaszczyzn badawczych prawoznawstwa wypada natomiast rozróżniać płaszczyzny zjawiska prawnego (normatywna, empiryczna, aksjologiczna) 7. Opowiedzenie
się przez badacza za daną koncepcją zjawiska prawnego, skutkuje zawsze (choć badacz

6 Ibidem, s. 26
7 Por. J. Woleński, Możliwe światy teorii prawa [w:] Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, red. S. Wronkowska, M. Zieliński, Poznań 1990, s. 21

192

może nawet nie być tego faktu świadomy) określeniem konkretnej płaszczyzny badawczej obszaru merytorycznego, w którym zawarte są zmienne, które są przedmiotem danej
procedury badawczej. Wybór danej metody i dalszej analizy wyników związany jest nie
z płaszczyznami badania prawa, lecz typologią metod.
Mając powyższe na uwadze, analizę Delphi umiejscawiam w ramach ogólnej metodologii nauk prawnych, jako działu teorii prawa, nie związanej z konkretną dyscypliną
szczególną jurysprudencji. Metoda Delphi jest transformowana (przeszczepiona z pewnymi odrębnościami) na płaszczyznę badawczą socjologiczno-psychologiczną w prawoznawstwie, zaś aksjomatem w zakresie koncepcji zjawiska prawnego jest jego ujęcie jako
wielopłaszczyznowego zjawiska kulturowego, wymagającego interdyscyplinarnej analizy
(założenie o ontologicznej niejednorodności zjawsiaka prawnego)8. Analizę Delphi wiążę
także, w ramach typologii metod, z metodami empirycznymi w metodologii nauk prawnych.

6. Wnioski końcowe
Niewątpliwą zaletą metody Delphi jest jej użyteczność. Posiada już rozbudowany
aparat doświadczeń oraz zbiór literatury. Dotychczasowe stosowanie dowiodło jej przydatności. Wadą metody Delphi jest natomiast złożoność metodologicznej poprawności
w prowadzeniu badań, oraz konieczność dysponowania silnym przygotowaniem metodologicznym przez zespół pracujący za jej pomocą. Wydaje się bowiem, że ze względu na
istnienie próby doradczo-eksperckiej, samodzielne prowadzenie badania przez jedną osobę nie jest wskazane. Z drugiej strony, wady omawianej metody, związane ze złożoną jej
konstrukcją, na płaszczyźnie metodologii nauk prawnych stają się zaletami. Ta pozorna
sprzeczność wynika z niedoskonałości teoretycznych metodologii jurystów. W dalszym
ciągu badania empiryczne nie doczekały się kompleksowego omówienia, ani zbioru spójnych założeń metodologicznych (absolutnym wyjątkiem są w tej materii dyscypliny historyczno-prawne). Zauważyć wypada także, że niektóre inne nauki społeczne (np. socjologia, psychologia) posiadają wypracowane metody „przeszczepiania” metod właściwych
innym naukom na swój grunt. Wynika to z dojrzałości metodologicznej, a przede wszystkim teoretycznej takich nauk. Pod tym względem prawoznawstwo, a przede wszystkim
teoria prawa, cechują zaszłości i puste obszary, wymagające wypełnienia.
Analiza Delphi może wpisać się w dwa rozwijające się trendy współczesnej jurysprudencji polskiej. Specjalnie mam na myśli całe prawoznawstwo, nie zaś jedynie jego teorię.
Pierwszym nurtem jest wspominane już tzw. „podejście decyzyjne”, drugim zaś komunikacjonizm, czy też dyskursywizm (termin węższy, niepotrzebnie wiązany jedynie z teorią dyskursu R. Alexego). Zauważmy także, że polski system prawa, a przede wszystkim
jego aspekty ustrojowe, związane z wymiarem sprawiedliwości, wciąż ewoluują. Badania
z dziedziny foresight, z wykorzystaniem metody Delphi, mogłyby stanowić cenny wkład
poznawczy na drodze do jego rozwoju.

8 R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 1998, s. 23-24.
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Leszek Leszczyński

PODMIOTY WYKŁADNI OPERATYWNEJ
A FORMY WYMIANY
ARGUMENTACJI INTERPRETACYJNEJ
1. Rodzaje wykładni ze względu na podmiot
Jednym z klasycznie wyodrębnianych podziałów wykładni jest podział ze względu
na podmiot tę wykładnię dokonujący, z czym może się wiązać problem różnego zakresu mocy wiążącej (lub jej braku). W podręcznikach w związku z tym pojawiało się od
lat rozróżnienie wykładni autentycznej (pochodzącej od organów, które dany przepis
wydały), legalnej (dokonywanej przez posiadający do tej czynności kompetencję organ,
który aktu nie wydał), praktycznej (dokonywanej przez organy stosujące prawo, zwłaszcza sądy) oraz wykładni doktrynalnej (dokonywanej przez naukę prawa)1. Także nowsze ujęcia podręcznikowe nie rezygnują z tych rozróżnień2, wprowadzając nowe rodzaje
(wykładnia oficjalna, delegowana, itp.), co oznacza, że dostrzeganie tego zagadnienia
jest w dla teorii prawa istotne, a w związku z zagadnieniem mocy wiążącej aktów (wyników) wykładni – także doniosłe praktycznie.
Wydaje się, że rozróżnienia wykładni ze względu na podmiot można przeprowadzić
w oparciu o jeszcze inne linie podziału. Na poziomie podziału najbardziej ogólnego można
wyróżnić wykładnię „fachową”, dokonywaną przez podmioty merytorycznie kompetentne, posiadające pewien, rzecz jasna zróżnicowany, zasób wiedzy o prawie jako zjawisku regulującym zachowania społeczne oraz wykładnię powszechną („potoczną”), dokonywaną
przez podmioty, dla których element kompetencji merytorycznej nie jest istotny. Ta ostatnia prowadzona jest niejako przy okazji jakiegoś konkretnego zagadnienia, istotnego dla
interpretatora (adresata normy lub osobę w inny sposób nią zainteresowaną), dążącego do
ustalenia zawartego w prawie wzoru zachowania. Widoczny jest zatem w niej pewien aspekt
„praktyczności” i „sytuacyjności”, bowiem interpretator taki chce się zmierzyć z zadaniem
interpretacyjnym z powodu jakiejś własnej (istotnej dla siebie lub dla kogoś z nim związanego) sytuacji faktycznej, która albo już zaszła albo która ma lub może zajść w przyszłości.
Wyróżniona wyżej wykładnia, dokonywana przez podmioty kompetentne merytorycznie („fachowa”), daje się podzielić na wykładnię doktrynalną, autentyczną, legalną

1 Por. G. L.Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, Wstęp do teorii państwa i prawa, Lublin 1975, s. 297-299.
2 Por. G. L.Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin
2003, s. 183-186, J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 2000, s. 228 i n., czy też,
w ramach podręczników z zakresu teorii prawa, por. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii
prawa, Poznań 1997, s. 160-161.
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(delegowaną) oraz, najbardziej istotną dla tego opracowania, wykładnię praktyczną,
którą można nazwać także wykładnią operatywną.
Wykładnia operatywna, m.in. z powodu modelowego znaczenia rozumowań i argumentacji sądowych dla dyskursu prawnego oraz znaczenia procesów sądowego stosowania
prawa dla praktyki prawniczej, nazywana jest też wykładnią sądową. Wskazuje wówczas
precyzyjnie na rodzaj podmiotu (organu), jednocześnie jednak ograniczając w ten sposób
zakres jej aktów przez nieobjęcie tym pojęciem wykładni dokonywanej przez organy administracyjne i inne podmioty wykonujące zadania tych organów. Niezależnie od rodzaju
zaakceptowanej nazwy (sądowa, praktyczna, operatywna), akcentuje ona istotny kontekst
jej prowadzenia, polegający na ustaleniu treści wzoru zachowania po to, aby wydać na
jego podstawie decyzję stosowania prawa (w tym kontekście jest wykładnią „decyzyjną”).
Szczególny rodzaj operatywności wiąże się z wykładnią dokonywaną w ramach
uchwał składów powiększonych sądów najwyższych instancji (SN, NSA). Brak tu jest
bezpośredniego związku z decyzyjnością wykładni, rozumianą jako rozstrzygnięcie
sądu w konkretnej sprawie, dokonywane poprzez normatywną kwalifi kację ustalonego
stanu faktycznego oraz ustalenie normatywnych konsekwencji tej kwalifikacji. Akty te
jednak wywołane są zazwyczaj wątpliwościami składu zwykłego tego sądu powziętymi w związku z konkretnym rozstrzygnięciem, które „pozostaje w tle” takiego procesu
wykładni, podejmowanego jednak w kontekście abstrakcyjnym. Co do zasady cechy takie posiadają również akty wykładni najbardziej uogólnionej w postaci np. wytycznych
w zakresie wykładni i stosowania prawa (w Polsce wydawanych przez SN do r. 1989) czy
też uchwał interpretacyjnych sądu konstytucyjnego (w Polsce dokonywanych do r. 1997).
Stopień abstrakcyjności takiej wykładni wzrasta, jeżeli uchwała podejmowana jest
w składzie Izby lub Pełnego Składu Sądu (SN, NSA) na wniosek Prezesa Sądu lub Izby.
Brak jest wówczas jakiegokolwiek związku z konkretnym stanem faktycznym, co modelowo, mimo, że nie jest to wykładnia dokonywana przez podmiot, który wydał interpretowany akt (przepis), oraz że jest zwykle wszechstronna i obszerna zakresowo oraz
bardziej rozbudowana argumentacyjnie3, zbliża metodologicznie i zakresowo ten rodzaj
wykładni do wykładni autentycznej.
Konwencja zajęcia się w niniejszym opracowaniu wykładnią operatywną ogranicza
stronę podmiotową wykładni do podmiotów podejmujących decyzje prawne. Powiązanie
natomiast istoty wykładni operatywnej z procesem stosowania prawa ogranicza rodzaj
decyzji prawnych do decyzji stosowania prawa. Pozostają zatem poza polem zainteresowania rozumowania interpretacyjne podmiotów prawodawczych (rekonstrukcja norm
konstytucyjnych, norm dotychczas regulujących przedmiot nowej regulacji czy też norm
procedury i techniki legislacyjnej), a także wykładnia doktrynalna oraz wykładnia „prywatna” adresatów rekonstruowanej normy prawnej. Podmiotami dokonującymi wykładni
operatywnej w przyjętym w tym opracowaniu kontekście decyzyjnym są zatem sądy oraz
organy administracji jako podmioty podejmujące decyzje stosowania prawa.
Poza analizą musi także pozostać wpływ, jaki na wykładnię prawa dokonywaną
przez ten podmioty ma wykładnia podmiotów, które w procesie podejmowania decy3 Por,. np. uchwała Pełnego Składu Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1992 r. Kw Pr 5/92, OSDNKW
1993, nr 1, poz. 3, czy uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Pełnym Składzie z dnia 26
października 2009 r., I OPS 10/09, ONSAiWSA, 2010 nr 1, poz. 1.
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zji stosowania prawa działają w interesie stron postępowania, chociaż niewątpliwie przy
pewnych aktach wykładni (np. stanowiska organów lub stron przy wydawaniu uchwał
składów powiększonych czy stanowiska profesjonalnych pełnomocników w postępowaniach sądowych, zwłaszcza przez sądami wyższych instancji) może on być istotny dla jej
przebiegu i wyniku. Wpływ ten zatem modelowo istnieje, ale będąc jednak dokonywany
w kontekście ustalenia takiego wyniku wykładni, który najpełniej wyrażałby interes reprezentowanej strony (uczestnika), musi być odpowiednio „filtrowany” („obiektywizowany”) przez podmiot decyzyjny, który finalnie „odpowiada” za przebieg i wynik wykładni.

2. Wykładnia sądowa i administracyjna. Wykładnia a typy stosowania prawa
Ograniczenie wykładni operatywnej do wykładni sądowej i wykładni organów administracji wymaga odniesienia się do dwóch związanych z tym zagadnień, rzutujących
na charakter obu aktów wykładni.
Pierwszym z nich jest podkreślenie faktu, że wykładnia tych organów odbywa się
co do zasady w dwóch odrębnych typach stosowania prawa (sądowym i administracyjnym), różniących się nie tylko co do rodzaju podmiotów w nich działających, ale także co do ich usytuowania (różna podległość organizacyjna podmiotom wyższej rangi,
występowanie lub brak cechy niezawisłości, itp.), rodzaju zainicjowania procesu decyzyjnego (rola wszczynania postępowania z urzędu lub na wniosek) oraz modelowej roli
sporu jako elementu sytuacji decyzyjnej oraz trybu prowadzenia procesu4.
W kontekście powyższych zróżnicowań wykładnia sądowa dokonywana jest w warunkach niezawisłości sądów, powodującej brak ustalonej przez podmioty zewnętrze zarówno polityki stosowania prawa jak i będącej jej częścią „polityki interpretacyjnej”. Ponadto,
jest zwykle spowodowana wnioskiem inicjującym konkretne postępowanie i wywołującym potrzebę wykładni w ramach wszczętego procesu decyzyjnego (wyjątkiem są akty
wykładni abstrakcyjnej), jest modelowo dokonywana w trybie spornym w warunkach
możliwości prezentacji konkurujących względem siebie poglądów oraz wniosków interpretacyjnych (nawet jeśli sytuacja decyzyjna nie wiąże się z klasycznym sporem).
Na tym tle wykładnia dokonywana przez organy administracji wiąże się z prezentowaniem określonej przez podmioty władzy czy przez same te organy lub organy wyższego stopnia polityki stosowania prawa w ramach realizowania określonych zadań.
Wiąże się to z wykładnią, a jest szczególnie widoczne przy konstrukcjach normatywnych kreujących luz decyzyjny co do wszczynania postępowania (normy zadaniowe,
normy kreujące podstawę decyzji uznaniowych, itp.) lub też w praktyce decyzyjnej prowadzonej w warunkach bieżącego kierowania daną strukturą organizacyjną lub sferą
rzeczywistości społecznej (tzw. kierowniczy typ stosowania prawa). Ta ostatnia praktyka wywołuje szczególną sytuację decyzyjną, w ramach której decyzje, także te mające
4 Wiąże się to z wyodrębnieniem sądowego i administracyjnego lub administracyjno-kierowniczego typu
stosowania prawa (por. J. Wróblewski [w:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa,
Warszawa 1979, s. 411-414; W. Dawidowicz, O stosowaniu prawa przez organy administracji państwowej,
„Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji UG”, Prawo, 1981, z. 11, passim, L. Leszczyński,
Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2001, s. 19-27).
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cechy stosowania prawa, nie są związane z kwalifikacją danego stanu faktycznego, lecz
mają na celu wywiązanie się z normatywnie określonego zadania sprawnego kierowania
daną jednostką organizacyjną, sferą czy procesem (np. zakładem pracy, gminą, ale też
rozprawą sądową przez skład orzekający).
Istotnym zagadnieniem jest relacja kontrolna pomiędzy oboma typami decyzyjnymi, najpełniej przejawiająca się w postaci sądowej kontroli administracji, dokonywanej
przez specjalnie do tego powołane sądownictwo administracyjne, ale także przez sądy
powszechne (odnośnie do np. cywilnoprawnych skutków decyzji administracyjnej). Decyzje administracyjne poddawane są nie tylko kontroli instancyjnej w toku postępowania
administracyjnego oraz kontroli społecznej, wynikającej z reguły demokracji, ale także
kontroli politycznej (w kierunku weryfikacji sposobu i zakresu realizacji ustalonej polityki
stosowania prawa) oraz właśnie kontroli sądowej (ze strony sądowego typu decydowania).
Elementem kontroli dokonywanej przez sąd administracyjny jest wykładnia dokonana przez organ administracji. Jest to tym bardziej aktualne, im bardziej kontrola
ta w ramach modelu sądownictwa administracyjnego ograniczona jest do kontroli legalności, a kontrola sfery celowości i uznaniowości jest ograniczona do występujących
w nich elementów jurydycznych, przy pozbawieniu sądów administracyjnych uprawnień do samodzielnego ustalania stanu faktycznego sprawy administracyjnej5.
Ustalenia powyższe wskazują na to, że właściwości wykładni operatywnej muszą być
zrelatywizowane przynajmniej do powyższych dwóch rodzajów podmiotów. Rzecz jasna relatywizacje dalsze, uwzględniające np. miejsce w strukturze instancyjnej obu grup
podmiotów decyzyjnych czy też odnoszące się do rodzaju organu administracji, są także
istotne i modyfikują właściwości ogólne. W ramach tej ostatniej grupy podmiotów dotyczy to np. różnic odnośnie do wskazanych wyżej właściwości stosowania prawa przez
organy administracji centralnej i lokalnej, rządowej i samorządowej, ogólnej i wyspecjalizowanej, dostrzeganie szczególnej pozycji samorządowych kolegiów odwoławczych
jako podmiotów decydujących w administracyjnym typie stosowania prawa czy działań
podmiotów podejmujących decyzje w tym typie, ale nie będących organami administracji publicznej (np. organy uczelni publicznej).

3. Rodzaje wykładni sądowej. Sądy krajowe i sądy ponadnarodowe
Dostrzeganie odrębności procesów stosowania prawa oraz jego wykładni w odniesieniu do dwóch podstawowych typów stosowania prawa nie eliminuje relatywizacji
ustaleń w odniesieniu do poszczególnych podmiotów działających w typie sądowym.
Pierwszym i zasadniczym elementem relatywizacji są procesy decyzyjne stosowania prawa i akty wykładni dokonywane przez sądy różnych instancji w ramach krajowej
struktury sądownictwa. Sposób i przedmiot decydowania uzależniony jest bowiem od
bezpośredniości związku z ustaleniami stanu faktycznego, które co do zasady mają zawsze
miejsce w sądach pierwszych instancji, natomiast mieści się w różnych zakresach i w różny
sposób w procesach decyzyjnych instancji wyższych w zależności od tego, czy kontrola in5 Szerzej o tym por. L. Leszczyński, Orzekanie przez sądy administracyjne a kontrola wykładni prawa, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 5-6, s.266-278.
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stancyjna sprawowana jest w formie rewizji, apelacji czy kasacji. Ponadto poziom instancji
decyduje o samodzielności wykładni oraz o stylu i celu uzasadniania orzeczeń sądowych,
a także o wynikowym wpływie tez orzeczniczych na przyszłe procesy decyzyjne (co może
być osiągane także w formie uchwał składów poszerzonych instancji najwyższych).
Drugim składnikiem relatywizacji jest wyróżnienie sądów powszechnych i sądów
szczególnych. Do tych ostatnich we współczesnych demokratycznych porządkach prawnych należą np. sądy konstytucyjne i sądy administracyjne, te ostatnie zwykle rozbudowane instancyjnie. W ramach sądownictwa administracyjnego orzekanie może być
ograniczone jedynie do kontroli legalności decyzji administracyjnej, co zmienia charakter procesu decyzyjnego, z jednej strony eliminując samodzielne ustalenia stanu
faktycznego przez sąd, natomiast z drugiej, ograniczając kontrolę rozumowań interpretacyjnych organu administracji, które nie są związane z zastosowaniem przepisów
prawnych oraz odwołaniem się do językowo-systemowych argumentów wykładni.
Niezależnie od tego, pomiędzy sądami administracyjnymi niższej (niższych) instancji
a sądem najwyższej instancji (w Polsce: NSA) ujawniają się typowe relacje instancyjne,
oparte zwykle na kasacji (która w Polsce posiada pewne cechy szczególne w porównaniu
do kasacji do SN). Nie ma tych problemów w przypadku sądu konstytucyjnego, zwykle
jednoinstancyjnego, który ustalenia faktyczne dokonuje jedynie w pewnego typu działaniach (np. kontrola partii politycznych), koncentrując się na kontroli prawodawstwa
z punktu widzenia zgodności z konstytucją.
I wreszcie trzecim składnikiem wyodrębniania rodzajów sądów działających w tym
typie stosowania prawa są sądy międzynarodowe i ponadnarodowe. Także one mogą posiadać strukturę instancyjną lub quasi-instancyjną (np. Sąd, wcześniej nazywany Sądem
I instancji TSUE, Izba a Wielka Izba w ramach ETPC), co uruchamia podobne relacje do
tych, które były określone wyżej w ramach struktury krajowej. Nie ma żadnych podstaw,
aby twierdzić, że proces decyzyjny w ramach orzekania przez sądy ponadnarodowe jest
odmienny od modelu dla sądów krajowych. Odmienne są natomiast podstawy orzekania
(źródło rekonstrukcji normatywnej podstawy decyzji) oraz sama rekonstrukcja tej podstawy, co jednak już wiąże się z odrębnymi właściwościami zarówno klasycznego prawa
międzynarodowego (a zwłaszcza takich jego dziedzin jak prawa człowieka, rzutujących
dziś na obraz stosowania tego prawa przez sądy międzynarodowe), jak też prawa ponadnarodowego (np. prawo UE, w ramach których dziedzina praw człowieka stanowi także wyodrębnioną i coraz bardziej istotną jego część). Mówiąc najogólniej, o ile sądy krajowe jako
podstawę swego orzekania stosują łącznie (chociaż w różnych proporcjach) prawo krajowe
i prawo międzynarodowe, o tyle sądy międzynarodowe i ponadnarodowe odwołują się do
prawa krajowego nie tylko o wiele rzadziej, ale także jedynie w celu uzupełnienia wskazanego przez prawo międzynarodowe wzoru zachowania, zwykle wówczas, gdy to prawo
wyraźnie na to wskazuje (np. art. 8-11 EKPC czy art. 6 TUE).
4. Formy komunikowania się podmiotów i wpływu na wynik wykładni
Wielość podmiotów dokonujących wykładni operatywnej oraz złożoność rozumowań interpretacyjnych w tym typie wykładni powoduje, że niezbędnym składnikiem procesów decyzyjnych jest komunikacja pomiędzy tymi podmiotami, realizująca się w różnych formach,
wskazująca na różną konkretność wyników oraz wsparta różnymi formami „związania”.
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W procesach wymiany argumentacyjnej uczestniczy też doktryna, której ustalenia
są punktem wyjścia dla sądowej praktyki interpretacyjnej. Może się to wiązać z uczestnictwem przedstawicieli nauki prawa w procesach stosowania prawa, ale związek ten
może się przejawiać (i tak się dzieje przede wszystkim) w korzystaniu przez praktykę
stosowania prawa (głównie przez sądy) z dokonań nauki prawa w zakresie teorii interpretacji prawniczej. Te ostatnie są zazwyczaj rozbudowane zakresowo i pokazują różnorodne i często prowadzące do różnych wyników opcje interpretacyjne, stąd też zastosowanie ich jest zawsze wybiórcze i zakresowo ograniczone do potrzeb konkretnej decyzji
stosowania prawa, wynikających z kontekstu ustalonego stanu faktycznego.
Wpływ powyższy odnosi się do przebiegu wykładni, wyodrębnienia jej reguł, relacji pomiędzy zastosowaniem poszczególnych reguł wykładni oraz sposobu budowania
wyników wykładni. Wykładnia doktrynalna, nie stanowiąc z zasady bezpośredniej odpowiedzi na zapotrzebowanie praktyczne, wpływa jednak mocno na praktykę wykładni
operatywnej w przypadku powszechnie akceptowanych stanowisk nauki prawa. Mimo
że nie jest to wpływ sformalizowany, jest często widoczny, także w postaci bezpośredniego odwoływania się do jej poglądów w uzasadnieniach orzeczeń sądowych (zwłaszcza wyższych i najwyższych instancji sądowych).
Elementem formalnym komunikacji między podmiotami wykładni operatywnej
jest procedura nadzoru instancyjnego, w ramach której sąd wyższej instancji ma możliwość oceny (kwalifi kacji) konkretnych rozumowań interpretacyjnych oraz ich wyników, co rzutuje jako jeden ze składników na rodzaj i treść rozstrzygnięcia kontrolnego.
w przypadku kwalifikacji „negatywnej” (uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania). Elementem związania są wskazówki interpretacyjne pochodzące od organu wyższej instancji, które winny być wzięte pod uwagę w toku ponownie
prowadzonego procesu decyzyjnego.
Bardziej generalnym przejawem komunikacji jest podejmowanie przez składy poszerzone najwyższych instancji danego „pionu sądownictwa” uchwał, rozwiązujących
jakiś, zwykle wiążący się z niejednolitym orzecznictwem, istotny problem na poziomie
stosowania prawa. Składnikiem takich wyjaśnień są rozstrzygnięcia interpretacyjne
ustalające wyniki wykładni, a niekiedy także akceptowany przez taki skład orzekający
proces dokonywania wykładni (np. kolejność wykorzystywanych reguł). Generalność
wiąże się tu z możliwością ustaleń w odniesieniu do pewnej grupy przepisów (instytucji prawnej) a nie tylko konkretnego rozwiązania (przepisu). Rozstrzygnięcie takie jest
wiążące dla składów zwykłych, odejście od niego jest bowiem utrudnione (np. sformułowanie wniosku o nową uchwałę), stąd skuteczność takich ustaleń jest mocna.
Rodzajem wpływu sądu niższej instancji na ustalenia interpretacyjne w ramach wykładni operatywnej jest prawo do zainicjowania procesu wyrażenia stanowiska przez
sąd wyższy (zwykle najwyższej instancji) co do wykładni określonych przepisów. Może
się to wiązać z zadaniem pytania prawnego (zapytania prawnego), odpowiedź na które
jest wprawdzie wiążąca formalnie w zakresie podmiotowo i przedmiotowo ograniczonym, ale co jednak, zwłaszcza jeśli wypowiedź interpretacyjna artykułowana jest na
wyższym poziomie ogólności, nie może negować wpływu faktycznego na inne procesy
decyzyjne (interpretacyjne), także poza danym pionem sądownictwa. Może się to wiązać
z wnioskiem o wydanie uchwały, zwykle kierowanym przez skład zwykły danego sądu
(niekiedy ograniczony jedynie do składu orzekającego w ramach najwyższej instancji).
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Elementy takiej formy komunikacji obejmują także relacje pomiędzy sądami krajowymi i ponadnarodowymi, co najwyraźniej widać w przypadku pytania prejudycjalnego
kierowanego albo alternatywnie albo obligatoryjnie w sytuacji dostrzeżenia istotnego
problemu interpretacyjnego na gruncie prawa UE do TSUE przez sądy krajowe różnych
instancji. Element związania jest analogiczny jak w przypadku uchwał stanowiących
odpowiedź na pytanie prawne.
Formą komunikacji między podmiotami dokonującymi wykładni są też rozumowania per rationem decidendi, polegające na wykorzystaniu wyników wykładni dokonanej
przez inny sąd (niekoniecznie wyższej czy najwyższej instancji) w orzeczeniu, które staje się rodzajem precedensu dla rozstrzygnięcia aktualnego, podejmowanego w podobnej
w jakimś sensie sprawie. Należy tu zauważyć fakt występowania ograniczeń, które winny być podniesione w związku z wykorzystaniem tej praktyki w ramach kultury prawa
stanowionego. Ogólnie można wskazać, że ta forma komunikacji jest formą najbardziej
autonomiczną (nie narzuconą), pragmatyczną (zależną od stwierdzenia potrzeby wykorzystania innego orzeczenia) i trwałą (w przypadku ukształtowania się linii wykładni),
a więc także, mimo, że czasochłonną (w sensie czasu niezbędnego do ukształtowania się
w miarę jednolitego rozwiązania interpretacyjnego), to jednak, gdy już się ukształtuje,
najbardziej skuteczną. Także ona dotyczy nie tylko relacji wewnątrz struktury sądownictwa krajowego, lecz wiąże się z wykorzystywaniem ustaleń interpretacyjnych sądów
międzynarodowych (np. ETPC) czy ponadnarodowych (np. TSUE).

5. Kilka konkluzji
Klasyczne rozróżnienie rodzajów wykładni ze względu na podmiot nie tylko wskazuje na istotne kryterium podziału, ale także podnosi kwestię różnej mocy wiążącej
poszczególnych aktów wykładni, dokonywanych w ramach tych rodzajów wykladni,
a tym samym wpływu jednych podmiotów dokonujących wykładni na interpretacyjne
działania i rozumowania innych podmiotów. Dotyczy to głównie wpływu w ramach
różnych form wykładni operatywnej, chociaż dostrzeżony związek wykładni doktrynalnej z wykładnią operatywną w tym kontekście nie może być w żaden sposób bagatelizowany.
Podstawowym zagadnieniem, niejako mającym znaczenie założenia wyjściowego,
jest dostrzeżenie operatywności wykładni w procesach tak stosowania jak i tworzenia prawa. Te ostatnie, pozostające poza zakresem niniejszego opracowania, wiążą się
z podejmowaniem decyzji prawodawczej (ustawodawczej), zakładającej rekonstrukcję
podstaw kompetencyjnych, proceduralnych i materialnoprawnych (głównie konstytucyjnych czy prawnomiędzynarodowych), które w związku z badaniem stanu aktualnego
ustawodawstwa i stosunków społecznych, prowadzą do wydania decyzji prawodawczej,
treścią której jest powstanie norm, sformalizowanych w postaci przepisów prawnych.
W zakresie stosowania prawa, podstawowe znaczenie ma rozróżnienie wykładni
sądów oraz wykładni organów administracji, jako podmiotów różnie ulokowanych
w systemie państwa, cechujących się niezależnością (niezawisłością) lub podległością
organizacyjną, posiadających lub nie posiadających własne ścieżki wymiany komunikacji interpretacyjnej. Najistotniejszym rodzajem zależności pomiędzy tymi typami
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wykładni a jednocześnie komunikacji interpretacyjnej pomiędzy podmiotami jej dokonującymi jest sądowa kontrola administracji, w ramach której prawna ocena sposobu
przeprowadzenia rekonstrukcji wszystkich rodzajów norm przez organy administracji
jest jednym z najistotniejszych jej składników.
Wielość relacji oraz zależności podmiotowych ujawnia się w ramach wykładni operatywnej dokonywanej przez sądy. Mają bowiem tu miejsce zarówno relacje ukształtowane w ramach sądów krajowych jak i przy udziale sądów międzynarodowych, co
zwłaszcza w dziedzinie prawa Unii Europejskiej czy europejskiego systemu praw człowieka wchodzi w bardzo konkretne wymiary wykładni. Ale także w ramach porządku
krajowego, komunikacja podmiotowa odbywa się w różnym zakresie na różnych poziomach instancyjnych i pomiędzy różnymi rodzajami sądów, dotykając niekiedy złożonej
interpretacji reguł kompetencyjnych.
Formy komunikacji w ramach operatywnej wykładni sądowej są swoistym rodzajem
polityki interpretacyjnej, będącej częścią autonomicznie kształtowanej polityki stosowania prawa. Różni się ona od polityki stosowania prawa w ramach administracyjnego typu stosowania prawa tym, że nie jest narzucona przez ośrodek władzy politycznej
lub bezpośrednio przez organy nadrzędne. Zakłada jednak, niekiedy wywołany własnym zgłoszeniem zagadnienia prawnego, pewien zakres związania aktami wykładni
dokonanymi przez inny, ulokowany wyżej instancyjnie sąd bądź w konkretnej sprawie
(przy zwykłym nadzorze judykacyjnym lub pytaniach prejudycjalnych) bądź w ramach
danego typu spraw (przy uchwałach przedmiotowych składów rozszerzonych). Co jest
jednak szczególnie ważne, interpretacyjna praktyka sądowa, niezależnie od powyższych
rodzajów komunikacji interpretacyjnej, generuje także trwalsze formy ukształtowania
się linii orzeczniczych, wynikających głównie z upowszechniania się praktyki precedensowej (uwzględniania per rationem decidendi wcześniejszych decyzji stosowania prawa),
obejmującej obok powoływania się na same rozstrzygnięcia, także stosowania ukształtowanych w ten sposób rozwiązań dotyczących przebiegu, zastosowania poszczególnych
reguł oraz wyników konkretnych aktów wykładni (co tworzyłoby swoistą argumentację
per rationem interpretandi).
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Bartosz Liżewski

EUROPEJSKI SYSTEM OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA
JAKO SYNTEZA PROCESÓW UNIWERSALIZACYJNYCH
I DYFERENCJACJI KULTUROWEJ.
I. Założenia terminologiczne
Rozpoczynając niniejsze opracowanie w pierwszej kolejności pragnę poczynić stosowne ustalenia o charakterze terminologicznym. Wydaje się to oczywiste i zarazem
konieczne tym bardziej wówczas, gdy już samo sformułowanie tytułu może rodzić pewne wątpliwości lub co gorsze wprowadzić w błąd. Nie ulega wątpliwości, że opracowanie
traktuje o systemie ochrony praw człowieka w Europie i że o tym systemie będzie mowa
w kontekście uniwersalizacji wartości i dyferencjacji kulturowej. W tym miejscu wyjaśnić należy wątpliwość pierwszą, mianowicie odnoszącą się do sformułowania uniwersalizacja. Intuicje znawców przedmiotu mogłyby się odnosić do klasycznego podziału
praw człowieka na uniwersalne i regionalne1. Uniwersalny system ochrony związany jest
z systemem narodów zjednoczonych, a od strony normatywnej z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, paktami z 1966 r.: Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Praw
Ekonomicznych Socjalnych i Kulturalnych, jak również z wieloma innymi konwencjami
szczegółowymi. Systemy regionalne z kolei wiążą się ze specyficznymi mechanizmami
kontrolnymi wypracowanymi w systemie europejskim, amerykańskim, afrykańskim
i arabskim2. Na pewno nie jest intencją autora kwestionowanie tego ukształtowanego już
i klasycznego obecnie podziału. Tytuł mógłby być odebrany jako próba kwestionowania
regionalizmu systemu europejskiej ochrony i sugerowania jakoby był on umiejscowiony
niejako pomiędzy systemem uniwersalnym a regionalnym. Nic bardziej błędnego. Niniejszy artykuł nie porusza w ogóle relacji na linii system uniwersalny – systemy regionalne. Skupia się on całkowicie wyłącznie na problematyce europejskiego, regionalnego
i jedynego pełnego i skutecznie działającego systemu ochrony praw człowieka 3.
Tytuł w sposób wyraźny mówi o procesach uniwersalizacyjnych. Należy przez to
rozumieć proces kształtowania wspólnej płaszczyzny aksjologicznej w przedmiocie
ochrony praw człowieka w Europie, która materializuje się w ramach kształtowanych
przez Strasburski Trybunał Praw Człowieka standardów ochrony praw. Tworzenie owej
wspólnej płaszczyzny aksjologicznej w przedmiocie ochrony praw człowieka dla państw
europejskich rodzi naturalne pytanie, czy jest to w ogóle możliwe? Pytanie to jak się

1 A. Redelbach, Natura praw człowieka. Strasburskie standardy ich ochrony, Toruń 2001, s. 88.
2 L. Wiśniewski (red.), Ochrona praw człowieka w świecie, Bydgoszcz – Poznań 2000, s. 111 i n.
3 R. Kuźnia, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, Stosunki Międzynarodowe, Warszawa 2002, s. 172.
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wydaje jest jak najbardziej zasadne w kontekście przemian w poszczególnych państwach
europejskich, w odniesieniu do poziomu systemu wartości w poszczególnych państwach
europejskich4. Nie ulega wątpliwości, że nie da się osiągnąć stanu jednolitego poziomu
wartości we wszystkich państwach systemu Rady Europy. Nie jest to chyba nawet potrzebne i wskazane. Wszyscy nie będą myśleć i czuć tak samo. Próba narzucenia Europejczykom określonych standardów w sposób mechaniczny i odgórny byłaby zaprzeczeniem pluralizmu i demokracji.
W związku z tym rodzi się pytanie, w jakim stopniu system Rady Europy akceptuje
odmienności i czy w związku z tym wypracowano określone mechanizmy instytucjonalne. Okazuje się, że tak.
Europejski system ochrony praw człowieka poprzez Konwencję (pełna nazwa: Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności) i orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka doprowadził do połączenia elementów na pierwszy rzut
oka niemożliwych do połączenia. Tak bowiem traktować należy znalezienie płaszczyzny połączenia między standardami ochrony praw człowieka wspólnymi dla wszystkich
państw systemu Rady Europy a możliwością zachowania swoistych odrębności, co do
sposobu rozumienia tych praw i realizacji standardów w systemie prawa wewnętrznego przez poszczególne państwa. Można w związku z tym przedstawić krótki schemat
przedstawiający etapy kształtowania systemu w powiązaniu z istotą ochrony praw:
1. Koniec II wojny światowej w wyniku, której doszło do kryzysu systemu wartości.
2. Wraz z uchwaleniem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948r. rozpoczyna się proces budowania wartości uniwersalnych w przedmiocie ochrony praw
człowieka dających się zaakceptować na poziomie wielu państw.
3. Rodzi się koncepcja powołania regionalnego – europejskiego systemu ochrony
praw człowieka, który powstaje w ramach powołanej w Londynie w 1949 r. Rady
Europy5. Od samego początku Rada Europy miała opierać się na wspólnocie wartości a w tym również na wspólnocie prawa6. Założeniem powstającego systemu
było budowanie wspólnej płaszczyzny aksjologicznej za pośrednictwem postanowień Konwencji i jej protokołów dodatkowych (w wymiarze normatywnym) oraz
poprzez orzecznictwo Trybunału (standardy orzecznicze ochrony praw człowieka).
4. Wspólna płaszczyzna aksjologiczna (Konwencja oraz orzecznicze standardy
praw człowieka) a przede wszystkim jej urzeczywistnianie przez państwa aspirujące do uczestnictwa w systemie Rady Europy stała się jednym z głównych determinantów uzyskania członkostwa.

4 Należy zauważyć rysującą się różnicę między państwami zachodniej Europy a państwami Europy
wschodniej, różnice w ramach państw zachodnich i wschodnich zarazem. Przykłady można tutaj
mnożyć. I tak np. dopuszczalność posiadania i spożywania tzw. lekkich narkotyków w Holandi
i wobec sprzeciwu innych państw europejskich odnośnie takiego prawa. Dalej kwestie ochrony życia poczętego, małżeństw homoseksualnych, udziału religii w życiu publicznym, czy nawet kwestii
długości tygodnia pracy.
5 L. Leszczyński, B. Liżewski, Ochrona praw człowieka w Europie. Szkic zagadnień podstawowych,
Lublin 2008, s. 20.
6 F. Benoit-Rohmer, H. Klebes, Prawo Rady Europy. W stronę ogólnoeuropejskiej przestrzeni prawnej,
Warszawa 2006, s. 125.
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5. System Rady Europy funkcjonuje na zasadzie subsydiarności tzn. uzupełnia
i harmonizuje krajowe systemy prawne w przedmiocie ochrony praw człowieka.
Osiąganie wspólnej płaszczyzny aksjologicznej staje się możliwe do osiągnięcia.
System staje się zdolny do wypracowania przynajmniej w pewnym stopniu praw
uniwersalnych i stopniowo pozyskuje nowe państwa członkowskie, które godzą
się na rygory członka Rady Europy.
6. Dość szybko okazuje się, że można ujednolicać wartości i prawa ale tylko do
pewnego stopnia. Dysproporcje kulturowe nawet w obrębie jednego kontynentu
są na tyle duże, że nie da się osiągnąć wspólnego dla wszystkich państw systemu wartości a w konsekwencji wspólnych rozwiązań normatywnych. Dlatego też
Trybunał Praw Człowieka formułuje standardy ale tylko do poziomu uzyskania
powszechnej akceptacji przez wszystkie państwa.
7. System Rady Europy opiera się również na akceptacji odmiennych zakresów
ochrony praw ludzi. Wpływ na ten fakt ma specyfika kulturowa określonego
państwa, system wartości społeczeństwa i uwarunkowania historyczne.

II. Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka w systemie Rady
Europy – argumenty przeciw.
Stawianie tezy zgodnie, z którą Europejski system ochrony praw człowieka wytworzył w pełni uniwersalne standardy ochrony praw człowieka we wszystkich państwach
członkowskich nie byłoby do końca prawdą, podobnie jak twierdzenie o bezproblemowym powstawaniu uniwersalizmu praw człowieka. Takie podejście – choć wygodne
– spłaszczałoby tylko problem mający zdecydowanie głębsze podłoże. W literaturze
przedmiotu trwa tymczasem ożywiona dyskusja wokół uniwersalizmu i relatywizmu
praw człowieka. Prawnicy, których problematyka praw człowieka interesuje przede
wszystkim od strony normatywnej stanowią jedynie element długiego ogniwa zainteresowanych tą materią badaczy problemu, do których zaliczyć należy antropologów, etyków, filozofów, politologów, teologów, czy socjologów. Dlatego wydaje się, iż słuszność
tkwi w twierdzeniu, zgodnie z którym „…prawnicy posługują się bardzo często sformułowaniem uniwersalizm praw człowieka w sposób nazbyt aprioryczny nie uwzględniający bardzo różnych perspektyw problemu”7. Reprezentując prawniczy punkt widzenia
będę starał się zwrócić uwagę na prawne aspekty ułatwiające i utrudniające stworzenie
uniwersalnych standardów ochrony praw człowieka w Europie, które znajdują swoje
normatywne umocowanie i instytucjonalne podstawy.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na powstanie mechanizmu wypracowującego tożsame rozwiązania normatywne w państwach systemu Rady Europy. Państwa w zakresie przedmiotowym objętym umową rezygnują z samodzielnego ustanawiania praw na poziomie krajowym. Decyzja co do kształtu merytorycznego rozwiązań
normatywnych jest przenoszona na poziom międzynarodowy i jest wyrażana w postaci
umowy międzynarodowej, czyli zgodnego oświadczenia woli państw stron zawieranej

7 Z. Brodecki (red.), Ochrona praw jednostki, Warszawa 2004, s. 26.
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umowy. Utworzone w ten sposób prawo jest inkorporowane do systemu prawa krajowego i w konsekwencji w tym samym kształcie obowiązuje w tych państwach, które są
stronami umowy międzynarodowej. Należy zwrócić przy tym uwagę, że prawo międzynarodowe „coraz częściej gwarantuje jednostce uprawnienia i swobody niezależne
od tego, co w tej dziedzinie stanowi miejscowe prawo krajowe”8. Przenoszenie ciężaru
legislacji na poziom międzynarodowy w pełni respektuje założenie ujednolicania wartości i formułowania standardów wspólnych dla wielu państw. To założenie było, jest
i pozostanie w swoim zamyśle bardzo cenne. Jednak możliwość jego praktycznej realizacji nawet w zinstytucjonalizowanym systemie Rady Europy jest ograniczona poprzez
charakter prawny zawieranych w ramach Rady Europy konwencji. Bez wątpienia zasadne jest tutaj posłużenie się liczbą mnogą, ponieważ wprawdzie podwaliny europejskiego systemu ochrony praw człowieka stworzyła Europejska Konwencja Praw Człowieka
podpisana w Rzymie 4 listopada 1950 r.9, to współcześnie jednak system europejskiej
ochrony oparty jest również na szeregu innych konwencji10 (obecnie około 190), których
charakter prawny nie jest jednolity. Dotychczasowe klasyfi kacje wynikające z klasycznego prawa międzynarodowego „z trudem przystają do porozumień i konwencji Rady
Europy”11. Dzieje się tak zapewne dlatego, że w prawie międzynarodowym publicznym
istotą międzynarodowej umowy jest określenie zobowiązań między państwami polegających na realizacji względem siebie ustalonych w umowie świadczeń. Do typowych
kryteriów klasyfikacyjnych umów międzynarodowych na gruncie międzynarodowego
prawa publicznego zaliczamy:
– liczba stron (umowy dwustronne i wielostronne, a w ramach umów wielostronnych umowy powszechne i regionalne)
– potencjalna liczba stron umowy (umowy zamknięte, otwarte warunkowo
i otwarte bezwarunkowo)
– forma zawarcia ( umowy zawarte w formie pisemnej oraz umowy zawarte w fermie ustnej)
– tryb zawarcia umowy ( umowy zawarte w trybie prostym i złożonym)
– forma dokumentu (umowy zawarte w jednym dokumencie i umowy zawarte
w dwóch dokumentach)
– przedmiot regulacji (umowy międzynarodowe o charakterze: politycznym, gospodarczym, społeczno-kulturalnym, z zakresu ochrony praw człowieka)
– charakter norm (umowy normotwórcze i umowy-kontrakty)12
Prawa człowieka, jako materia podlegająca osobnej regulacji w systemie norm międzynarodowych zajmują szczególne miejsce. Dysproporcje w odniesieniu do prawa międzynarodowego, które można nazwać klasycznym i sprowadzają się m.in. do innego

8 K. Skubiszewski, Prawo międzynarodowe w porządku prawnym państwa [w:] Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne w świetle doświadczeń państw socjalistycznych, red. A. Wasilkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980 r., s. 4.
9 A. Redelbach, Natura… op. cit., s. 91.
10 Umowy międzynarodowe zawierane w ramach Rady Europy obejmują: konwencję, porozumienia,
układy, karty, kodeksy i konwencje ramowe.
11 F. Benoit-Rohmer, H. Klebes, Prawo… op.cit., s. 107.
12 Szerzej A. Łazowski, A. Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2003, s. 23 i n.
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zakresu podmiotowego i przedmiotowego, wykształcenia się instytucji i mechanizmów
kontroli międzynarodowej, a także charakteru prawnego zobowiązania. Umowy międzynarodowe z zakresu praw człowieka mają charakter horyzontalno-wertykalny ze
szczególnym znaczeniem elementu wertykalnego. Państwa wprawdzie zawierają umowę międzynarodową zobowiązując się wobec siebie (charakter horyzontalny), ale istotą
tego zobowiązania jest gwarantowanie praw ludziom (charakter wertykalny). Państwa
po prostu na zasadzie wzajemności zobowiązują się gwarantować, respektować, przestrzegać prawa człowieka na swoim terytorium (szerzej o tym zagadnieniu w dalszej
części artykułu). Między innymi te cechy powodują, że współczesne prawnomiędzynarodowe regulacje w zakresie ochrony praw człowieka traktuje się jako odrębną gałąź
prawa międzynarodowego13. Przedstawione powyżej różnice nakazują przynajmniej na
potrzeby niniejszego opracowania, gdy rozważania dotyczą międzynarodowego prawa
praw człowieka odwołać się do innych klasyfikacji odnoszących się do konwencji Rady
Europy. Zasadniczo odwołanie będzie miało miejsce tylko do dwóch podziałów14.
A) Po pierwsze można podzielić konwencje Rady Europy według kryterium celu,
który realizują. Można tutaj wskazać na te konwencje, „których głównym celem jest harmonizacja norm na poziomie europejskim i takie, które mają jedynie przyczynić się do
wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi”15. Jako przykład konwencji
pierwszego rodzaju można powołać na pewno Europejską Konwencję Praw Człowieka.
Szczegółowa jej analiza zostanie dokonana w dalszej części opracowania. Przykładem zaś
konwencji, które mają realizować wzmocnienie współpracy jest np. Europejska konwencja
o zwalczaniu terroryzmu z 1977r. Już ten podział zwraca uwagę, na to, że celem konwencji nie jest zastępowanie prawodawcy krajowego. Konwencje te mają służyć harmonizowaniu prawa i współpracy. Poprzez harmonizację można rozumieć dążenie do osiągania
określonego stopnia podobieństwa rozwiązań normatywnych we wszystkich państwach.
Współpraca między państwami to wspólne wysiłki na rzecz realizacji wspólnych celów.
B) Po drugie konwencje można podzielić ze względu na zakres zobowiązań państw
członkowskich. W ramach tego podziału będzie można wyróżnić konwencje określane
w literaturze mianem tradycyjnych16, karty i konwencje ramowe.
Konwencje tradycyjne, to te, które ustanawiają jednolite zobowiązania dla wszystkich państw stających się ich stronami. Oznacza to, że każde państwo – strona takiej
konwencji w takim samym zakresie jest zobowiązane do realizacji zobowiązań z niej
13 A. Michalska, Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych, Warszawa-Poznań 1972, s. 6.
14 Te dwa podziały z perspektywy przedmiotu opracowania są najbardziej doniosłe, ponieważ dostarczają argumentów na temat wypracowania europejskich praw uniwersalnych w przedmiocie
ochrony praw człowieka. W ramach innych podziałów można wskazać: klasyfi kacje ze względu
na nazwę (konwencję– np. Eurropejska konwencja o zwalczaniu teroryzmu, porozumienia – mają
charakter historyczny i współcześnie Rada Europy porozumień już nie zawiera. Jako przykład
można podać porozumienie europejskie o ochronie emisji telewizyjnych z 22 czerwca 1960 r.,
karty – np. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, kodeksy – np. układy – ich celem jest
wprowadzenie w życie porozumienia lub konwencji, kodeksy a właściwie jeden kodeks z 1964 r.
– Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego i konwencje ramowe – np. konwencja ramowa
o ochronie mniejszości narodowych), klasyfi kacja ze wzgledu na przedmiot, klasyfi kacja ze względu na skuteczność, czy klasyfi kacja ze względu na charakter mechanizmu kontrolnego.
15 F. Benoit-Rohmer, H. Klebes, Prawo…op. cit., s. 111.
16 Ibidem, s. 113.
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wynikających. Innymi słowy państwo na zasadzie wzajemności musi gwarantować respektowanie wszystkich praw w takiej konwencji przewidzianych.
Karty – są to szczególnego rodzaju konwencje, ponieważ pozwalają państwu na
dokonanie wyboru praw, którymi to państwo chce się związać. Jako przykład można
podać Europejską Kartę Społeczną z 1961r. Zgodnie z jej postanowieniami, państwo
przystępujące do karty zobowiązane było do związania się dziesięcioma spośród dziewiętnastu jej artykułów lub czterdziestoma pięcioma spośród siedemdziesięciu dwóch
jej paragrafów. Spośród przepisów objętych preferencją państwa musi się znaleźć co najmniej pięć z siedmiu artykułów stanowiących normy bezwzględnie obowiązujące (tzw.
normy twardego rdzenia Karty). Zrewidowana Europejska Karta Społeczna (ZEKS) rozszerza zakres zobowiązań państwa. Składa się ona z 31 artykułów podzielonych na 98
paragrafów. Dziewięć z nich zalicza się do jej twardego rdzenia. Państwo, które chce się
stać stroną zrewidowanej Karty musi ratyfikować 16 z 31 artykułów lub 63 spośród 98
paragrafów. Obowiązkiem państwa jest przyjęcie co najmniej sześciu artykułów z rdzenia Karty. Jak dotąd niewielka liczba ratyfi kacji ZEKS17 świadczy o dużej ostrożności
państw zapewne ze względu na przedmiot ochrony tej Karty.
W ten oto sposób pojawił się bardzo interesujący aspekt, a mianowicie przedmiot
ochrony. Podawana jako przykład Karta Społeczna reguluje kwestie ochrony praw
społecznych, ekonomicznych i kulturalnych Są to tzw. prawa II generacji i zarówno
w płaszczyźnie międzynarodowej jak i krajowej obserwujemy dualizm normowania tej
materii18. Na pewno obowiązki państwa realizowane w odniesieniu do praw osobistych i
politycznych są znacznie mniejsze. Żeby gwarantować prawa osobiste i polityczne, państwo musi wykazać dobrą wolę (żeby np. respektować swobodę wypowiedzi to należy
m.in. zrezygnować z cenzury). Zasadniczo obowiązki pozytywne państwa wymagające
realizacji określonych świadczeń dla urzeczywistniania praw nie są duże i nie wymagają
wielkich nakładów finansowych, chociaż ich zakres się zwiększa. Gdy chodzi natomiast
o prawa II generacji, to ich specyfika nie jest wyłącznie związana z dobrą wolą państwa
co do gwarantowania tych praw – bo ta pewnie jest. Problem polega na tym, że nie
wszystkie państwa w jednakowym zakresie mogą zapewnić respektowanie tych praw ze
względu na zamożność państwa. Dlatego też konstrukcja normatywna konwencji typu
„Karta” pozwala państwu, w pewnym ściśle oznaczonym zakresie na wybór zobowiązania, które państwo jest w stanie zrealizować. Gdyby Karty miały charakter normatywny
analogiczny do Konwencji, to zapewne w ogóle nie weszły by w życie. Żadne państwo
nie zaryzykowałoby zobowiązania się do tego, czego nie mogłoby dotrzymać. Dlatego
w tym miejscu jeszcze raz trzeba zaakcentować, że europejski system ochrony nie może
zostać sprowadzony tylko do ochrony praw osobistych i politycznych gwarantowanych przez Konwencję Praw Człowieka. Powyższa analiza stanowi argument związany
z problematyką eksponowaną w tytule. Mianowicie, o ile w zakresie praw osobistych
i politycznych istnieje realna możliwość osiągnięcia stanu uniwersalności praw, o tyle
w zakresie pozostałych praw – ekonomicznych, społecznych i kulturalnych – wydaje się
to w tym momencie nieosiągalne i to nie ze względu różnic kulturowych, ale ze względów przede wszystkim ekonomicznych.
17 Według danych na kwiecień 2005 r., spośród wszystkich państw Rady Europy jedynie 19 podpisało
i ratyfi kowało ZEKS.
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Jeżeli ograniczymy się jednak do praw osobistych i politycznych, to rozważania ulegają sprecyzowaniu i wymiar stworzenia systemu praw uniwersalnych w Europie staje
się przynajmniej w założeniu realny. To jednak wymaga przeprowadzenia analizy systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Konwencje ramowe – stanowią one kolejny przykład, zróżnicowania powstających
w systemie Rady Europy umów międzynarodowych w zakresie kryterium wymagalności realizacji zobowiązań przez państwo przystępujące do takiej umowy. Konwencje ramowe mają charakter umów skutkowych. Oznacza to, że państwa, które wiążą się konwencją tego rodzaju zobowiązują się do realizacji celu, co do którego nie ma określonych
metod realizacji. Państwo samodzielnie musi dokonać wyboru środków, za pomocą
których będzie realizować cel stanowiący przedmiot umownego zobowiązania. Do tego
należy jeszcze dodać, że zakres zobowiązań wynikających z konwencji tego rodzaju jest
niewielki a ponadto przedmiot zobowiązania z reguły jest określony bardzo ogólnie19.
Przykładem konwencji tego rodzaju jest np. „Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych” z 1995r. Już w jej art.1 wyartykułowany jest w sposób ogólny przedmiot
zobowiązania państw. Czytamy w nim: „Ochrona mniejszości narodowych oraz praw
i wartości osób należących do tych mniejszości stanowi integralną część międzynarodowej ochrony praw człowieka, i jako taka, wchodzi w zakres współpracy międzynarodowej”. Ogólny charakter postanowień tej konwencji expressis verbis wynika z użytych
w niej sformułowń. Zgodnie z jej przepisami, państwa zobowiązują się do:
– przyjęcia tam, gdzie to jest konieczne, odpowiednich środków w celu popierania
we wszystkich sferach życia (ekonomicznej, społecznej, politycznej) rzeczywistej
równości między mniejszościami a większościami (art. 4 ust. 2);
– wspierania warunków koniecznych do utrzymywania i rozwijania przez osoby
należące do mniejszości narodowych ich kultury (art. 5 ust. 1);
– umacniania ducha tolerancji i dialogu międzykulturowego (art. 6 ust. 1).
Konwencje ramowe i ich formuła to kolejny argument osłabiający możliwość ukształtowania w pełni uniwersalnego – europejskiego prawa ochrony człowieka. Konstrukcja
konwencji ramowych jest dowodem na świadome kształtowanie samodzielności legislacyjnej państw skupionych w Radzie Europy.

III. Europejska Konwencja Praw Człowieka a uniwersalne standardy
ochrony praw człowieka – argumenty za i przeciw
Europejska Konwencja Praw Człowieka jest, jak to zostało powiedziane powyżej
przykładem konwencji, której celem jest harmonizacja norm. Zresztą taki jej charakter
wynika już z samego statutu Rady Europy, który w art. 1 lit. a stanowi „Celem Rady
Europy jest osiąganie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać
w życie ideały i zasady, stanowiące ich wspólne dziedzictwo, oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny”. W dalszej części pod literą b powoływanego artykułu
18 B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, System ochrony praw człowieka, Kraków 2003, s. 140.
19 F. Benoit-Rohmer, H. Klebes, Prawo…op. cit., s. 114.
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statut deklaruje, iż realizacja tego celu będzie osiągana m.in. poprzez zawieranie porozumień i wspólne działanie w sprawach gospodarczych, społecznych, kulturalnych,
naukowych, prawnych i administracyjnych oraz poprzez przestrzeganie i rozwój praw
człowieka i podstawowych wolności. Oczywiście harmonizacja prawa z zakresu ochrony praw człowieka jako główny cel konwencyjny jest osiągana za pośrednictwem kilku
powiązanych ze sobą cech Konwencji Praw Człowieka. Cechy te pozwalają zrozumieć
istotę i charakter prawny tego systemu. Jednocześnie podkreślić należy, że cechy te pozwalają na lepsze zrozumienie, czy konwencja sprzyja uniwersalizacji praw człowieka
w ramach systemu konwencji. Można do nich zaliczyć: a) wertykalny charakter zobowiązań konwencyjnych, b) prawotwórczy charakter wyroków trybunału Praw Człowieka we współczesnym społeczeństwie postindustrialnym, c) mechanizm kontrolny konwencji, d) subsydiarność systemu względem systemów prawa krajowego.
Ad a) wertykalny charakter zobowiązań konwencyjnych;
W odróżnieniu od tradycyjnych umów międzynarodowych, tworzących zobowiązania wzajemne pomiędzy państwami je zawierającymi i układających się wyłącznie
w płaszczyźnie horyzontalnej, umowy międzynarodowe z dziedziny praw człowieka wyznaczają dwojakiego rodzaju płaszczyzny stosunków. Jedną z nich jest właśnie
horyzontalna płaszczyzna międzypaństwowych zobowiązań i ona ma charakter pierwotny. Dzieje się tak, ponieważ każda umowa międzynarodowa zawierana jest między
podmiotami prawa międzynarodowego (przede wszystkim państwami) i bez nich nie
mogłaby dojść do skutku. Zobowiązanie państwa wynikające z takiej umowy nie jest
zobowiązaniem do świadczenia na rzecz innego państwa, tylko jest zobowiązaniem dokonanym wspólnie z innymi państwami i wobec nich do realizacji świadczeń wobec
ludzi. W ten oto sposób powstaje płaszczyzna wertykalna (na linii jednostka uprawniona – państwo)20. Państwa zawierają umowy międzynarodowe, na mocy których zobowiązują się gwarantować ludziom przebywającym na ich terytorium prawa ustanowione
w traktacie. Wertykalność Konwencji Praw Człowieka wynika wprost z jej art.1 zgodnie
z którym: „Wysokie Układające się Strony zapewniają każdej osobie podlegającej ich jurysdykcji prawa i wolności określone w rozdziale I niniejszej Konwencji”. Bez wątpienia
to postanowienie determinujące wertykalny charakter zobowiązania, powoduje poszanowanie i respektowanie osobistych i politycznych praw rozdziału I Konwencji przez
państwa, które są jej stroną. W ten oto sposób 47 państw zobowiązało się do gwarantowania i poszanowania praw konwencyjnych. Taka konstrukcja Konwencji służy co najmniej realizacji celu harmonizacji systemów prawnych państw Rady Europy w przedmiocie ochrony praw człowieka. Można postawić tezę, że jeżeli znaczna ilość państw ma
obowiązek gwarantować poszanowanie takich samych praw, to w obrębie tych państw
powstaje system ochrony obejmujący swoim zakresem przedmiotowym tożsame tzn.
uniwersalne dla wszystkich państw tego systemu prawa. To już jest merytoryczny argument za kształtowaniem uniwersalnych europejskich praw człowieka.

20 C. Mik, Charakter, struktura i zakres zobowiązań z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Państwo i Prawo” 1992, nr 4, s. 6.
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Ewolucyjny proces rozszerzania geograficznego Rady Europy może służyć jako
dowód, że dążenie do respektowania standardów międzynarodowych w dziedzinie
praw człowieka stało się wyzwaniem oraz celem państw aspirujących do członkostwa
w Radzie Europy i Unii Europejskiej. Aspiracje te były czasem tak duże, że poszczególne państwa poszukiwały możliwości stosowania paktów praw człowieka bez podstaw prawnych. Dlatego też „zobowiązania w sferze praw człowieka nie mają wyłącznie
charakteru międzypaństwowego, lecz zmierzają do ukształtowania pozycji prawnej jednostki w porządku krajowym, działając obok lub nawet zamiast prawa krajowego” 21.
Ad b) prawotwórczy charakter wyroków Trybunału Praw Człowieka a współczesne
społeczeństwo postindustrialne.
Praktyka orzecznicza Trybunału strasburskiego – już ponad pięćdziesięcioletnia –
uprawnia do stwierdzenia, że jest to sąd, który za pośrednictwem własnych wyroków
tworzy prawo poprzez wyznaczanie treści i zakresu zastosowania poszczególnych materialnych postanowień konwencji22. Tak, więc Trybunał poprzez swoją działalność
orzeczniczą kształtuje standardy ochrony. Ta swoista funkcja prawotwórcza jest uzasadniona lapidarnością postanowień konwencji, która w swojej treści jest bardzo oszczędna
i nierzadko ogranicza się do użycia pojęcia bez jego definiowania za pośrednictwem
wykładni autentycznej. Np. art. 8 mówi o prawie do poszanowania życia prywatnego
i rodzinnego, art. 3 zakazuje tortur i traktowania nieludzkiego i poniżającego. Zachodzi
wobec tego pytanie: co to jest prywatność?, jak rozumieć zakres pojęcia życie rodzinne?,
co to są tortury (jeżeli współcześnie w ogóle są) i czym różnią się od traktowania nieludzkiego. Lektura konwencji implikuje większą ilość pytań stawianych w podobnym
celu. Nie zmienia to jednak faktu, że wobec takiej techniki legislacyjnej zastosowanej
do formułowania przepisów Konwencji, Trybunał pełni rolę twórczego interpretatora.
Interpretacje dokonywane w konkretnej sprawie rozpatrywanej przez sąd strasburski,
ustalają standard ochrony. I w tym miejscu naturalnym wydaje się postawienie pytania
o treść standardu oraz możliwość jego respektowania przez poszczególne państwa ze
względu na tą treść właśnie. Wydaje się, że Trybunał znajduje się niejako w sytuacji
przymusowej, która wynika z konieczności „sądowania” możliwości akceptacyjnych
państw. Nie sposób bowiem ustalić standard na poziomie, który nie będzie mógł być
realizowany przez poszczególne państwa, ze względu na niejednolity zakres systemu
wartości, na których stoją społeczeństwa.
Należy również zauważyć dwie sprzężone ze sobą tendencje. Z jednej strony w filozofii drugiej połowy XX wieku coraz częściej zauważa się zjawisko tzw. społeczeństwa
postindustrialnego, a z drugiej strony obserwowane jest zjawisko globalizacji.
Społeczeństwo postindustrialne, to społeczeństwo, w którym zachodzą procesy dyferencjacji kulturowej i funkcjonalnej23. Społeczeństwo przestaje być homogeniczne,
a staje się heterogeniczne (dyferencjacja funkcjonalna). W miejsce jednego systemu
21 C. Mik, Porządek międzynarodowy a porządek krajowy w dziedzinie praw człowieka, „Państwo
i Prawo” 1992, nr 11, s. 4.
22 L. Garlicki, Wartosci lokalne a orzecznictwo ponadnarodowe – „kulturowy margines oceny” w orzecznictwie strasburskim?, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 4, s. 4.
23 J. Oniszczuk, Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2008, s. 39.
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pojawia się wiele podsystemów. Grupy społeczne mają różne interesy, a zadaniem prawa
w coraz większym stopniu jest ich godzenie (wypośrodkowanie)24. Na poziomie państwowym to „godzenie” różnych – często odmiennych interesów jest zadaniem prawodawcy.
Na poziomie systemu Rady Europy i wobec krótkiego tekstu Konwencji pochodzącego
z 1950 r., tą funkcję pełni Trybunał. Równolegle do dyferencjacji funkcjonalnej w społeczeństwie tym zachodzi dyferencjacja kulturowa, która opiera się na relatywiźmie kulturowym zakładającym różnorodność praktyk kulturowych. Oznacza to, że jedno społeczeństwo nie jest w stanie wykształcić pojedynczego uniwersalnego wzorca kulturowego25.
Mało tego, w społeczeństwie heterogenicznym istnieje wiele wzorców i wartości, które
mogą koegzystować obok siebie i nie można do tych relacji podchodzić konfrontacyjnie
tzn. twierdzić, że jedne wartości są lepsze od innych. Istnieją po prostu jedne i drugie obok
siebie. Dlatego słusznie twierdzi L. Morawski pisząc że: „porządek społeczno-prawny
uwzględniający jeden system wartości (moralności) jako panujący jest nie do pogodzenia
z wielokulturowym charakterem współczesnych społeczeństw”26. W socjologii znajdujemy u licznych autorów dychotomiczny podział na wartości i normy27. Wartości kulturowe
określają, jakie cele są słuszne, pożądane i właściwe, czyli precyzują do czego ludzie powinni dążyć. Wydaje się, że źródłem wartości tak rozumianych jest społeczeństwo, bądź
grupa. Normy z kolei stanowią, jak te wartości realizować. Ta swoista dywersyfikacja na
wartości i normy nabiera szczególnego znaczenia w rozważaniach nad ochroną praw człowieka w systemie Rady Europy. Rada Europy obejmuje ponad czterdzieści państw, czyli
wiele społeczeństw i jeszcze więcej systemów wartości. Jej konstrukcja zakładająca swoistą
symbiozę społeczeństw zmusza do wyznaczenia szczególnej roli Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – organu, który ma za zadanie kształtować uniwersalne standardy
z poszanowaniem kulturowych i aksjologicznych odmienności państw członków.
Z drugiej strony, druga połowa XX wieku, to epoka globalizacji, w której postępuje
powolny proces marginalizacji państw narodowych, które przenoszą część swoich suwerennych praw na struktury ponadnarodowe, takie jak Unia Europejska, czy w pewnym sensie Rada Europy. Ten fakt implikuje zmianę filozofii tworzenia prawa. Państwa
poprzez samoograniczenie swoich praw suwerennych godzą się na przesunięcie procesu decyzyjnego z poziomu państwa na poziom struktury ponad państwowej. Państwo
uczestniczy jako jeden z wielu podmiotów w tworzeniu standardów, które mają wiązać
wszystkie państwa biorące udział w tym procesie. W związku z tak istotną zmianą paradygmatu (to nie państwo jest źródłem prawa, tylko jego współtwórcą) zmienia się
sposób rozumienia wielu instytucji prawnych. W literaturze przedmiotu zauważa się,
że współcześnie należy zrewidować dotychczasowy punkt widzenia na suwerenność
państwa, zwierzchnictwo narodu, prawa człowieka, relacje między prawem krajowym
a prawem międzynarodowym, czy też na miejsce konstytucji w systemie źródeł prawa.28

25 N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997, s. 46.
26 L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa
2000, s. 31.
27 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak 2002, s. 259.
28 J. Wawrzyniak, Globalizacja a problemy konstytucjonalizmu [w:] Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – Prawo – Praktyka. Prace dedykowane profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, Warszawa 2002, s. 230.
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Wobec powyższych rozważań należy sprecyzować rolę i zadania Trybunału Praw
Człowieka. Jego wyroki powinny wyznaczać standardy ochrony ale na poziomie podstawowym, możliwym do realizacji w każdym państwie członkowskim Rady Europy. Wydaje się, że Trybunał zdaje sobie sprawę z tego, że rozszerzenie standardu do poziomu
wykraczającego poza zakres akceptacji społecznej jednego lub kilku państw nie tylko zniweczyłoby istotę systemu, ale i by go załamało. Można byłoby się spodziewać np. „buntu
państw”, które w świadomy sposób łamałyby standard. Ta sytuacja powodowałaby, że ten
standard w istocie nie byłby już standardem i system straciłby sens. Taka sytuacja mogłaby
powstać na przykład wówczas, gdyby Trybunał np. ustalił poziom ochrony życia od momentu poczęcia, zakazał małżeństw homoseksualnych, wiązał pojęcie rodziny wyłącznie
z małżeństwem. Te rozwiązania nie byłyby do zaakceptowania przez niektóre państwa.
Trybunał to dostrzega i dlatego też jego standardy orzecznicze nie mają jednolitego charakteru. W pewnych sytuacjach standard orzeczniczy jest sformułowany precyzyjnie tzn.
można go zaadoptować w stosowne postanowienia normatywne, a czasami Trybunał pozostawia państwom swobodę w zakresie określenia środków służących realizacji określonego prawa. W tym drugim przypadku jest to też standard, tylko że polega on na uznaniu
swobody państwa w zakresie przyjęcia takich, bądź innych rozwiązań normatywnych.
Oznacza to, że Trybunał nie rości (wydaje się, że w praktyce to i tak nie byłoby możliwe)
sobie prawa do bezwzględnego narzucania rozwiązań, które muszą być włączone do ustawodawstwa krajowego i w nim respektowane.
Ad c) mechanizm kontrolny Konwencji
Mechanizm kontrolny konwencji w dużym stopniu kreuje fenomen europejskiego
systemu ochrony praw człowieka. Nie jest celem niniejszego opracowania szczegółowa jego analiza, nie mniej jednak jego istota jest ściśle związana z analizowanym zagadnieniem stąd ogólny zarys i konkluzje z tego faktu wynikające. Istota tego systemu
sprowadza się do tego, że państwa strony konwencji objęte są międzynarodową kontrolą
Trybunału Praw Człowieka w zakresie przestrzegania przez te państwa zobowiązań wynikających z konwencji29. Państwo ma obowiązek respektować prawa i wolności konwencyjne a mówiąc dobitniej – jego obowiązek obejmuje gwarantowanie tych praw wszystkim ludziom na obszarze jurysdykcji państwa w granicach własnego systemu prawnego,
którego konwencja jest zasadniczym elementem. Taki system opierając się na konwencji
jest kształtowany przez Konstytucję, ustawy a także lub może przede wszystkim przez
umowy międzynarodowe, które w swoich postanowieniach przewidują ochronę praw
człowieka. Kwestią zupełnie innych rozważań jest badanie wpływu samej konwencji
i orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka na postanowienia prawa krajowego. W tym
miejscu można jednak powiedzieć, że ten wpływ jest istotny, ponieważ sama konwencja
jest włączana do systemu prawa krajowego, w którym to systemie istnieje konieczność
implementacji orzeczeń Trybunału.
Istotą mechanizmu kontrolnego jest stwierdzenie w pierwszej kolejności, czy do
naruszenia praw człowieka rzeczywiście doszło i czy źródłem naruszenia są bezprawne działania funkcjonariuszy państwowych. Trybunał Praw Człowieka może również

29 L. Wiśniewski (red.), Ochrona…, op. cit., s. 193.
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stwierdzić, że źródłem naruszenia jest prawo krajowe, które w ocenie Trybunału jest
z konwencją niezgodne. Jeżeli Trybunał uzna, że do naruszenia praw człowieka doszło
ze strony państwa, to na podstawie art. 41 Konwencji orzeka o słusznym zadośćuczynieniu pokrzywdzonej stronie. Gdy wyrok jest ostateczny, to zgodnie z art. 46 zobowiązuje on strony Konwencji do jego przestrzegania, we wszystkich sprawach, w których są
stronami. Takie ukształtowanie procedury powoduje, że regionalny – europejski system
ochrony praw człowieka jest w swoim założeniu efektywny i najbardziej skuteczny spośród wszystkich współczesnych regionalnych systemów ochrony praw człowieka 30. Takie
jest przynajmniej założenie teoretyczne wynikające z analizy postanowień merytorycznych. Praktyka związana z implementacją orzeczeń Trybunału w prawie krajowym, jak
i spadek jakości orzekania (w drugiej połowie lat 90-tych) na skutek coraz większej ilości
skarg spowodowały coraz liczniejsze sugestie o konieczności reformy systemu31, który
stawał się coraz bardziej niewydolny albo nieudolny. Jako przyczyny regresu wymienia się, komercjalizację, detalizacje, banalizację orzecznictwa oraz coraz większa ilość
spraw repetytywnych32. Ten aspekt jednak wykracza poza granice niniejszego artykułu.
Ad d) subsydiarność systemu względem systemów prawa krajowego
Zgodnie z zasadą subsydiarności system Konwencji Praw Człowieka nie ma na celu
zastępowania krajowego systemu ochrony jednostki przed ingerencją ze strony państwa
i innych podmiotów. Prawodawca ma obowiązek stworzenia takiego systemu. Konwencja ma mu być w tym pomocna i z reguły jako akt należący do krajowego systemu źródeł
prawa pełni w nim doniosłą rolę. W tym miejscu wypada przywołać argumenty proceduralne związane z warunkami dopuszczalności skargi indywidualnej. Zgodnie z art.35
Trybunał może rozpatrzyć sprawę wówczas, gdy zostaną wyczerpane wszystkie środki
odwoławcze przewidziane w systemie prawa wewnętrznego33. Ten warunek dopuszczalności w sposób oczywisty pokazuje, że sprawa, powinna być w pierwszej kolejności
załatwiona w granicach własnego systemu prawnego państwa. Dlatego słuszność tkwi
w stwierdzeniu: „Wykorzystanie wszystkich środków odwoławczych jest zgodne z zasadą prawa międzynarodowego, gdyż pozwala państwu skarżącego naprawić naruszenie
praw człowieka i obywatela, a w efekcie pogłębia zaufanie społeczeństwa do organów
prawnych”34. Nie jest więc intencją Trybunału wkraczać i dyskredytować działalność
organów państwa władnych do rozstrzygnięcia sprawy i naprawienia szkody wyrządzonej obywatelowi przez państwo poprzez działania swoich funkcjonariuszy. Posługując
30 R. Kuźniar, Prawa…, op. cit., s. 172.
31 Szerzej K. Drzewiecki, Reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – filozofia zmian czy
zmiana filozofii, „Europejski Przegląd Sądowy”, 2006, nr 6, s. 4 i n.
32 Ibidem.
33 W polskim systemie prawnym w zakresie sądownictwa powszechnego sprawa musi przejść przez
pierwszą i drugą instancję a także musi być wniesiona skarga kasacyjna. W sprawach administracyjnych procedura obejmuje wniesienie sprawy do WSA a następnie do NSA. W kontekście
procedowania krajowego bardzo istotny jest fakt wykorzystania każdego skutecznego środka za
pomocą którego można kwestionować naruszenie praw przez Konwencje gwarantowanych. Dlatego też jeżeli wątpliwość budzą postanowienia prawa krajowego co do ich zgodności z Konwencją,
wówczas należy skorzystać z instytucji skargi konstytucyjnej.
34 H. Bajorek-Ziaja, Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Skarga do Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2008, s. 28.
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się kolokwialnym sformułowaniem należy powiedzieć, że Trybunał chce państwu dać
„szansę” samodzielnego naprawienia wyrządzonej obywatelowi szkody. Dopiero bezskuteczność takiego procesu umożliwia wniesienie skargi indywidualnej i zainicjowanie postępowania przed Trybunałem. Subsydiarność systemu kontrolnego przejawia się również
i w tym, że Trybunału nie można traktować jako kolejnej instancji sądowej. Wynika to
z faktu, że w postępowaniu przed Trybunałem przewidywana jest możliwość uznania skargi
za niedopuszczalną (art. 27 i 28 Konwencji), co skutkuje odstąpieniem od dalszego merytorycznego postępowania. Oznacza to, że Trybunał podejmuje się rozpatrzenia sprawy gdy istnieje duże prawdopodobieństwo naruszenia praw człowieka w państwie. Tak więc działania
Trybunału nie są automatyczne, wobec czego postępowanie przed Trybunałem nie wiąże się
z bezwarunkowym wszczęciem postępowania na skutek złożonej skargi.
Zasada subsydiarności mechanizmu kontrolnego wpływa w sposób pośredni na
kształtowanie się uniwersalnych praw człowieka w Europie. Można bowiem hipotetycznie założyć, że jeżeli państwo będzie gwarantować prawa konwencyjne a co za tym idzie
nie będzie dokonywać naruszeń, to obywatele nie będą mieli powodów do wchodzenia
na drogę sądową (w ramach sądów krajowych i ewentualnie sądu strasburskiego). Nie
będzie istniała potrzeba składania skargi indywidualnej również wówczas, gdy sąd krajowy stwierdzi naruszenie praw i naprawi szkodę. Są to oczywiście rozważania teoretyczne, ale zauważyć należy, że ilość spraw rozpatrywanych przez Trybunał wobec określonego państwa, może odzwierciedlać stan poszanowania konwencji i jej protokołów
dodatkowych. Dlatego też państwo chcąc uniknąć kontroli Trybunału musi poszanować prawa konwencyjnie gwarantowane. Państwo to wówczas przyczynia się wydatnie
do tego, że prawa te zyskują wymiar uniwersalny – europejski.

IV. Koncepcja kulturowego marginesu oceny
Koncepcja kulturowego marginesu oceny związana jest z konwencyjną konstrukcją klauzul ograniczających. Te klauzule powodują, że na Konwencje należy spojrzeć
z dwóch punktów widzenia.
Pierwszy z nich związany jest bez wątpienia z katalogiem praw osobistych i politycznych. Konwencja nie tylko wyznacza ten katalog, ale również określa jego merytoryczny
zakres. W tym aspekcie jej rola, to kierunkowanie prawodawcy krajowego na stanowienie aktów normatywnych mieszczących się co najmniej w granicach praw konwencyjnie
gwarantowanych. Prawa określone w konwencji i protokołach dodatkowych w powiązaniu ze standardami orzeczniczymi i mechanizmem kontrolnym stanowią koronny
argument świadczący o dążeniu do uniwersalnego – europejskiego, wspólnego dla
państw Rady Europy katalogu praw osobistych i politycznych jednolicie merytorycznie
rozumianego we wszystkich państwach, przynajmniej na podstawowym poziomie wyznaczanym przez system Rady Europy.
Drugi punkt widzenia determinowany jest klauzulami ograniczającymi. Tekst konwencji daje bowiem prawodawcy krajowemu swobodę w zakresie kształtowania regulacji
normatywnych. Taka konstrukcja zawarta jest w artykułach: 8 – prawo do poszanowania
życia prywatnego, 9 – wolność sumienia i religii, 10 – swoboda wypowiedzi, 11 – wolność
zgromadzeń i stowarzyszania się. Konwencja wypracowała formułę zgodnie z którą, gwa-
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rantowane wolności lub prawa mogą być ograniczone ale wyłącznie na drodze ustawowej35.
Wymóg wprowadzania ograniczeń w akcie rangi ustawowej powszechnie obowiązującego
jest bardzo istotny w państwie demokratycznym z uwagi na poczucie pewności prawnej
obywateli. Obok powoływanego wymogu natury formalnej, konwencja formułuje jeszcze
warunek konieczności ograniczenia praw. Oznacza to, że ustawodawca może wprowadzić ograniczenia praw, ale tylko wówczas gdy jest to konieczne w danym państwie. Do
ustawodawcy należy ocena konieczności, która dodatkowo jest związana z wymienianymi
w powoływanych klauzulach powodami ograniczeń. Standardowo należą do nich:
– bezpieczeństwo państwowe,
– bezpieczeństwo publiczne,
– dobrobyt gospodarczy kraju,
– ochrona porządku i zapobieganie przestępstwom,
– ochrona zdrowia i moralności,
– ochrona praw i wolności innych osób.
Zauważyć należy, że ten katalog typowych powodów, czy przyczyn wprowadzania ograniczeń ulega modyfikacji ze względu na specyfikę praw gwarantowanych. I tak w art. 10
w odniesieniu do swobody wypowiedzi powodem ograniczenia jest m.in. ochrona dobrego
imienia innych osób, a art.11 (wolność zgromadzeń i stowarzyszania się) daje prawo ograniczania przedmiotowej wolności członkom sił zbrojnych, policji i administracji państwowej.
Konstrukcja klauzul ograniczających, jak to było powoływane powyżej pozwoliła na
ukształtowanie się doktryny kulturowego marginesu oceny. Została ona sformułowana
w 1976r. przez Trybunał w sprawie HANDYSIDE36. Wyrok ten odniósł się m. in. do
aspektu stanowienia prawa przez ustawodawcę. Trybunał stwierdził w nim, że prawo
państwa do stanowienia prawa „idzie ręka w rękę z europejska kontrolą. Kontrola ta
dotyczy zarówno celu, któremu ma służyć zaskarżony środek, jak i konieczności zastosowania danego środka. Obejmuje nie tylko ustawodawstwo, ale i decyzje polegające na stosowaniu prawa nawet przez niezawisłe sądy”37. Koncepcja ta daje państwu
pewną samodzielność w zakresie realizowania wymagań wynikających z Konwencji.
Ta samodzielność musi być realizowana w powiązaniu ze specyfiką warunków lokalnych38 i pod kontrolą Trybunału. Można więc powiedzieć, że najpierw prawodawca
w granicach przez klauzule ograniczające wskazanych z zachowaniem dużej samodzielności (ze względu na specyfikę warunków lokalnych) ustanawia w prawie wewnętrznym
ograniczenia, a następnie organy państwowe stosujące prawo mogą uczynić przepisy
ograniczające podstawą decyzji, która skutkować będzie ograniczeniem prawa. W ostateczności, gdy taka potrzeba zajdzie, to jednak Trybunał w Strasburgu dokona oceny
35 Np. ust.2 art.8 konwencji odnoszący się do ograniczeń w zakresie prawa do poszanowania życia
prywatnego i rodzinnego, domu i korespondencji: „Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom,
ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób”.
36 Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii, wyrok z 07 grudnia 1976 – (5493/72)
37 Wyrok Handyside przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 1976 r. [w:] I. C. Kamiński, Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Zakamycze 2003, s. 35.
38 L. Garlicki, Wartości…, s. 5.
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dwojakiego rodzaju: zgodności przepisów ograniczających z Konwencją i zasadności
działań organów państwowych, które ograniczyły prawa obywateli.
Z powyższego wynika ścisłe powiązanie samodzielności legislacyjnej państwa, decyzji organu państwowego i kontroli Trybunału. Słusznie zauważył L. Leszczyński pisząc
„To władze państwa-strony decydują, dokonując pierwotnej kwalifikacji podstaw swojego działania, a trybunał w oparciu o kryteria powszechne, ale i z uwzględnieniem warunków lokalnych i konkretnych okoliczności kontroluje i ocenia zasadność działania”39.
W oczywisty sposób doktryna kulturowego marginesu oceny odnosi się do swobody
Trybunału, który w ramach działalności orzeczniczej ma prawo do oceny, czy władze
krajowe przekroczyły swobodę działania pozostawioną im przez regulacje konwencyjne. Należy mocno podkreślić, że jest to ocena objęta kulturowym marginesem. Oznacza
to, że specyfika kulturowa danego państwa daje mu możliwość do wprowadzania w granicach konwencji charakterystycznych dla tego państwa rozwiązań prawnych. Swoboda
legislacyjna państwa jest nie tylko ograniczona przez granice konwencji i potencjalność
kontroli Trybunału, ale również przez konieczność zasady ścisłej interpretacji klauzul
ograniczających40. Zdaniem Trybunału Praw Człowieka wprawdzie państwa posiadają swobodę w zakresie formułowania ograniczeń w swoim prawie wewnętrznym, ale
z uwagi na konieczność utrzymania równowagi między prawem jednostki a interesem
społeczeństwa demokratycznego klauzule należy interpretować ściśle. Takie stanowisko Trybunału41 podparte jest argumentem znacznej abstrakcyjności (a co zatem idzie
pojemności merytorycznej) formułowanych w konwencji powodów ograniczeń praw.
Reasumując, klauzule ograniczające są normatywnie przewidzianą instytucją, która
uwzględnia w swym założeniu potencjalność różnic kulturowych występujących w poszczególnych państwach, co przekłada się na ich odzwierciedlanie w systemach prawa krajowego.
Jednak konstrukcja klauzuli w powiązaniu z uprawnieniami kontrolnymi Trybunału świadczy o tym, że sąd strasburski czuwa nad tym, żeby samodzielność nie przekroczyła pewnych
granic. I w tym miejscu ponownie odnosząc się do tezy tytułu stwierdzić należy, że klauzule
ograniczające są niejako złotą formułą. Pozwalają na odmienności legislacyjne w poszczególnych państwach, ale w ramach szerokiego zakresu uniwersalnie określonego prawa.

V. Uwagi końcowe
Zazwyczaj przy rozważaniach o europejskim systemie ochrony praw człowieka zwykło się mówić, że jest to system najdoskonalszy i jednocześnie najskuteczniejszy42. Te
sformułowania są wyraźnie odnoszone do Konwencji i jej mechanizmu kontrolnego,
opartego na systemie implementacji wyroków Trybunału w systemie prawa krajowego.
Jeżeli spojrzymy na zagadnienie ochrony praw człowieka w Europie w ten sposób, to
określanie systemu ochrony mianem najdoskonalszego, czy najskuteczniejszego nie jest
pozbawione sporej racji. Zresztą bardzo często w literaturze przedmiotu to zawężenie
39 L. Leszczyński, B. Liżewski, Ochrona…, s. 39.
40 A. Redelbach, Natura…, s. 154.
41 Sprawa Sunday Times przeciwko Wielkiej Brytanii, wyrok z 26 kwietnia 1979 – (6538/74)
42 L. Wiśniewski (red.), Ochrona…, s. 193.
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rozważań wprost wynika z używanego sformułowania „system konwencji”. Jest ono
wygodniejsze i jednocześnie pragmatyczne, bo sugeruje jaki jest zakres analizowanego
zagadnienia. Tymczasem europejska ochrona jest znacznie szersza, stale się rozwija i nie
można jej utożsamiać wyłącznie z konwencją i działalnością Trybunału Praw Człowieka. Oczywiście konwencja stworzyła podstawy europejskiej ochrony. Jest ona „starszym
i bardziej wyspecjalizowanym systemem”43 jaki powstał w ramach Rady Europy. Dzisiaj
zresztą można już mówić o systemie ochrony praw człowieka wykształconym i funkcjonującym w Unii Europejskiej.
Zakres niniejszego artykułu ogranicza się do systemu ochrony praw człowieka powiązanego z Radą Europy. Dylemat do rozstrzygnięcia to pytanie o możliwość ukształtowania
systemu jednolitych standardów dla wszystkich państw członków – Rady Europy. Jeżeli
spojrzymy na ochronę praw człowieka w Europie poprzez pryzmat bez mała 200 konwencji,
które w ramach tej europejskiej organizacji zostały przyjęte, to śmiało można powiedzieć,
że europejski system na pewno nie ma w pełni uniwersalnego charakteru. Świadczy o tym
chociażby specyfika charakteru prawnego różnych typów konwencji zawieranych przez
członków Rady Europy. Ten brak jednolitości formy zakresu zobowiązania państwa wynika
ze specyfiki praw społecznych, ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. Powstaje jednak
pytanie, czy jeżeli ograniczymy rozważania wyłącznie do praw osobistych i politycznych,
to będzie można mówić o wytworzeniu pełnych, powszechnych europejskich standardów
ochrony praw człowieka. Chyba już samo pytanie jest w swoim założeniu błędne. Powinno
być ono postawione inaczej, a mianowicie czy celem systemu konwencji jest stworzenie uniwersalizmu implikującego analogiczne rozwiązania normatywne we wszystkich państwachstronach konwencji. Analiza zagadnienia nakazuje udzielić odpowiedzi przeczącej. Wynika
ona z przedstawianych w tym artykule argumentów za stawianą powyżej tezą, jak i przeciw
niej. Celem Trybunału jest oczywiście ustanawianie standardów w zakresie praw osobistych
i politycznych. Jest jednak oczywiste, że muszą być one ustanawiane na takim poziomie, który jest uzależniony od możliwości ich akceptacji przez poszczególne państwa Rady Europy. Jest to trudne przede wszystkim ze względu na dysproporcje aksjologiczne społeczeństw
państw europejskich. Dlatego też idea przewodnia systemu Rady Europy to harmonizacja
systemów prawnych państw członkowskich wokół ustalonych przez Trybunał w Strasburgu
a możliwych do zaakceptowania przez państwa standardów ochrony. Dlatego też charakter
prawny systemu oparty jest na zasadzie subsydiarności, co oznacza, że mechanizm ochronny
konwencji nie zastępuje funkcji państwa w tym zakresie, ale istnieje niejako obok w celu dokonania ewentualnej ale ostatecznej kontroli nad działaniem państwa. Dlatego też klauzule
ograniczające w konwencji, dające samodzielność legislacyjną państwu w zakresie ograniczania praw ale pod kontrolą Trybunału. To wszystko daje podstawę do potwierdzenia, że
europejski system ochrony praw człowieka to próba pogodzenia mówiąc kolokwialnie tego
co wspólne z tym co stanowi różnice. Dlatego też poziom ustanawianych standardów idzie
w parze z akceptacją dla autonomicznych i charakterystycznych dla poszczególnych państw
rozwiązań normatywnych. Rekapitulując można powtórzyć istotę tytułu. Europejski system
ochrony praw człowieka to synteza procesów unwersalizacyjnych i dyferencjacji kulturowej.

43 K. Machowicz, Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardów europejskich,
Lublin 2008, s. 15.
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Grzegorz Ławnikowicz

ROLA PRAKTYKI POLITYCZNEJ
W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ PODSTAW
POLSKIEGO MIĘDZYWOJENNEGO AUTORYTARYZMU.
Senator W. Rostworowski na posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej Senatu, w dniu
11 grudnia 1934 r. wygłosił referat będący swoistym, autorskim podsumowaniem z górą
9 – letnich już rządów sanacji. Mówił wówczas m.in.:
„Trzeba było wytworzyć w okresie przejściowym pewien dystans między dawnymi formami prawno – politycznymi i obyczajowymi, a nową rzeczywistością, powstałą
w r. 1926. Czas, który nas dzieli od chwili przewrotu nie został (…) zmarnowany. (…)
następujące po sobie rządy z konsekwencją, którą można już dzisiaj z pewnej perspektywy ocenić, stwarzały we wszystkich dziedzinach życia w sposób ostrożny, ale stanowczy,
daleki od jaskrawości niektórych wzorów współczesnych, pewne fakty dokonane. I tą
drogą, drogą związanego wspólną myślą przewodnią ustawodawstwa z jednej strony,
i drogą codziennej praktyki rządzenia z drugiej, wytwarzano i wytworzono inną rzeczywistość polityczną, ugruntowano autorytet władzy, wzmocniono rolę kierowniczą
i rozjemczą Państwa i zabezpieczono spokój i ład wewnętrzny”1.
Słowa powyższe, będę zresztą do nich jeszcze nawiązywał, stanowią próbę określenia
kierunku i sensu dokonujących się po zamachu przeobrażeń ustrojowych. Podzielając,
przynajmniej co do zasady spostrzeżenia Rostworowskiego postaram się w niniejszym
opracowaniu ukazać faktyczną rolę praktyki politycznej w polskiej sanacyjnej rzeczywistości oraz sprecyzować materię wzajemnych powiązań między praktyką a sferami:
normodawczą i ideologiczną.
Powróćmy na chwilę do roku 1926. Wziąwszy pod uwagę cel opracowania czuje się, przynajmniej co do zasady, zwolniony od przypominania genezy przewrotu. W powyższym
utwierdza mnie dodatkowo okoliczność, iż zagadnienie to zostało już precyzyjnie i wielopłaszczyznowo opracowane. Skonstatujmy jedynie rzecz bezsporną. Otóż godzi się przypomnieć, że poparcie dla akcji wyraziła znaczna część opinii publicznej oraz znacząca część
sił politycznych2. Przypomnieć wreszcie należy, że opór wobec racjonalizacji ustroju był
nieznaczny. Będąca zaś następstwem zamachu nowela sierpniowa wzmacniała władzę wykonawczą3. Hasła stabilnej i sprawnej egzekutywy, silnej pozycji prezydenta, powołania Try-

1 Cyt. za: W. Komarnicki, Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Wilno 1937, s. 88.
2 Por. szczegółowy opis tła zamachu zarysowany w pracy A. Ajnenkiela, Od rządów ludowych do
przewrotu majowego, Warszawa 1978, s. 445 i n.
3 Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej z dnia 17
marca 1921 r., Dz. U. Nr 44, poz. 267.
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bunału Konstytucyjnego, wzmocnienia w oparciu o usprawnioną, jak zakładano koncepcję
podziału władz – pozycji sądów, zyskiwały licznych zwolenników. Zasadnymi wydają się
pytania: czy wszyscy oni byli „ludźmi sanacji”?, czy hasła powyższe były wstępem do budowy nowego autorytarnego porządku, czy też może próbą racjonalizacji systemu demokracji
parlamentarnej? W debatach toczonych po zamachu prezentowano różne postawy. Najistotniejsze jest jednak to, że gdy trwały dyskusje – państwo nieuchronnie i niepostrzeżenie dla
znacznej części ich uczestników ewoluowało w kierunku autorytaryzmu4.
Czym faktycznie był ten nowy porządek? Jakie wartości ideologiczne promował?, na
jakim programie normatywnym się opierał?, jak wreszcie określił swoje cele oraz formy
i środki działania?
Kolejność w jakiej przedstawiłem powyższe pytania wydaje się racjonalną. Taką jednak,
w odniesieniu do polskiego autorytaryzmu – nie jest. W jego przypadku klasyczne założenie, zgodnie z którym ocenę rzeczywistości (również i samą rzeczywistość) budować należy
w oparciu o wartości uszeregowane wedle stopnia ogólności (idea – norma – praktyka) uznać
należy za nietrafione. Otóż – jestem przekonany, że stosowanie takiej klasycznej miary musi
– gdy odniesiemy ją do polskich pomajowych realiów – prowadzić do nieporozumień.
Niesłusznie dzisiaj zapomniany A. Peretiatkowicz przyjmował, że budowany wówczas w Polsce system polityczny miał charakter cezarystyczny. Cezaryzm, ściślej cezaryzm demokratyczny był dlań wartością pośrednią pomiędzy monarchią a republiką.
Jeśli monarchia jest władzą jednostki, republika zaś władzą ogółu, wykonywaną dzięki
systemowi partii politycznych, to istotę cezaryzmu sprowadzić można, zdaniem A. Peretiatkowicza do rządów jednostki, którym towarzyszy formalna akceptacja ze strony
narodu. W rzeczywistości więc – co przyznaje wymieniony autor – ta forma ustrojowa
polega na „faktycznej władzy jednej osoby, ale z zachowaniem form, niekiedy pozorów
demokracji. Faktyczna bowiem dyktatura jednej osoby stara się tu zawsze o uzyskanie
w jakiś sposób sankcji woli narodowej”5.
Nie wnikając w mechanizm rządów J. Piłsudskiego odnotować należy jego bezkompromisowe stanowisko. Bezpośrednio po zamachu majowym marszałek stwierdził:
„(…) całe życie walczyłem z doktrynami (…) to przekleństwo nasze (…) to śmierć dla
myśli, to martwota, to zerwanie z rzeczywistością”6. W konsekwencji współpracownicy marszałka nie mieli wątpliwości co do konieczności odwrócenia klasycznej skali
wartości. S. Car zauważał: „Widzę dwie metody tworzenia nowego ustroju: dedukcyjną
– gdy doktryna poprzedza ustawę, (…) oraz indukcyjną – stwarzającą naprzód fakty,
a później nadającą im kształt aktu ustawodawczego lub zwyczaju konstytucyjnego (…)”7.
Stąd właśnie – twierdzi cytowany już S. Car: „(…) można zacząć od praktyki, od życia
i starać się temu życiu nadać odpowiednie formy prawne, a dopiero później ująć zasady
w pewien system naukowy czy filozoficzny”8. Wyznaczono tym samym nowy kierunek

4 Istotę tego zjawiska ujmowano w polskiej nauce (niesłusznie) jako przejście od niepełnej demokracji do niepełnego faszyzmu. Tak np. pierwotnie F. Ryszka, Historia państwa i prawa Polski 1918-1939,
Warszawa 1968, t. I, s. 99.
5 A. Peretiatkowicz, Nowa Konstytucja Polska, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1935, s. 53.
6 J. Jędrzejewicz, W służbie idei, Londyn 1972, s. 196.
7 S. Car, Na drodze ku nowej Konstytucji, Warszawa 1934, s. 149.
8 Ibidem.
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budowania ustroju, który jak sądzę można określić mianem aksjomatu odwróconej triady,
aksjomatu, bo – o czym przekonują słowa Cara, jak też przede wszystkim późniejsze wypadki zarejestrowane w wypowiedzi Rostworowskiego – w środowisku sanacyjnym uznawano
powszechnie priorytet sfery praktycznej nad normatywną, obydwu zaś wyżej wymienionym przyznano pierwszeństwo przed sferą ideologiczną. Tym samym klasycznie ukształtowanej triadzie wartości przeciwstawiono zasadę – od praktyki przez normę do idei. Potwierdzeniem słuszności owego spostrzeżenia mogą być słowa samego marszałka, który jeszcze
w 1926 r. oświadczył: „chwilowo musi pozostać tak jak jest, bez chęci stosowania eksperymentalnego programu – czy to lewicy, czy to prawicy. To co jest najważniejsze, to moralność
życia publicznego (…) Kraj i ja mamy aż dość tych etykietek i programów”9.
Wspomniałem przed chwilą, iż zasadniczo nie zamierzam dociekać przyczyn zamachu majowego. Na jedną wszak okoliczność wypadnie mi zwrócić uwagę. J. Piłsudski dochodził do władzy eksponując kryzys polskiego parlamentaryzmu. Potępienie
demokracji parlamentarnej, pozostawało jednak w oczywistym związku z momentem
natury emocjonalnej – było konsekwencją narastającej frustracji całego „środowiska
niepodległościowego”. Marszałek i ludzie znajdujący się w jego otoczeniu dawali wyraz
przekonaniu o istnieniu w Polsce dychotomicznego układu społecznego. Społeczeństwo
składać się miało z dwóch grup. Do pierwszej z nich należeli oni sami, do drugiej wszyscy pozostali. Grupa pierwsza predystynowana była do pełnienia funkcji kierowniczej,
przewodzenia pozostałym, pełnienia roli opiekuna i mentora. To ona miała przysposabiać rzesze niedojrzałych do niepodległości współobywateli do świadomej partycypacji
w zbiorowym dziele jakim była odrodzona ojczyzna. Przekonanie o wyjątkowej pozycji
ludzi marszałka wynikało w szczególności z zasług dla Państwa, po wtóre zaś, jak zakładano z właściwych im predyspozycji do myślenia w kategoriach państwowych10.
Receptą na sanację polskiej rzeczywistości okazać się miało wzmocnienie pozycji
władzy wykonawczej, program, który miał być przez nią realizowany stanowił już jednak zagadnienie drugorzędne. Jest to o tyle oczywiste, że władza przypadła najlepszym.
W tym kontekście nie mogą dziwić wystąpienia przeciwko parlamentowi i parlamentaryzmowi – należy je odczytywać tak jako konfrontację z organem stanowiącym emanację zniewolonego społeczeństwa, jak też jako element walki o wzmocnienie pozycji
egzekutywy. Bezpośrednio po zamachu majowym, w rozmowie z włoskim posłem Majonim marszałek miał stwierdzić: „parlament i partie są rakiem drążącym Polskę, parlament zabawia się niekończącymi się przemówieniami, ciągnąc latami sprawy najbardziej pilne, jak na przykład unifi kację prawa, a partię drwią sobie z Ojczyzny i troszczą
się wyłącznie o własne interesy – marszałek stwierdzał dalej – należy parlament (…)
sprowadzić do jego właściwej roli: do podnoszenia i opuszczania ręki, to jest do aprobowania lub odrzucania projektów praw. Niczego innego robić nie powinien”11. W tych
słowach zawierają się – i diagnoza i wskazanie celu działania. Jeśli zaś idzie o środki
doń prowadzące – marszałek stwierdzał, że wobec partii: „będzie postępował zgodnie
z systemem stosowanym w domach wariatów. (…) W zasadzie chodzi o to, aby najpierw
9 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1937, t. IX, s. 22.
10 Por. np. przemówienie marszałka na zjeździe legionistów w Kielcach w dniu 8 sierpnia 1926 r.,
J. Piłsudski, Mowa na zjeździe legionistów w Kielcach [w:] ibidem, s. 39-47.
11 J. W. Borejsza, Mussolini był pierwszy…, s. 128.
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napuścić ich jeden na drugiego, a następnie osłabić ich ośrodki centralne; w ten sposób
zostaną doprowadzone do stanu bezwładu i rozproszone12.
Należy przyznać, że J. Piłsudski był konsekwentny – realizując swój plan sprowadzenia roli parlamentu do „niezbędnego minimum” prowokował konflikty, lekceważył
i poniżał – tak instytucję jak i jej członków13. W instrumentalny sposób traktował także
partie polityczne, w tym BBWR 14. Dowodzi tego choćby zagadnienie rewizji konstytucji, którym posłużył się w rozgrywce z parlamentem15. Tym wystąpieniom towarzyszyły równie konsekwentne zachowania otoczenia marszałka. Niemałą rolę odegrał
również czynnik psychologiczny – sprawa brzeska, a wcześniej demonstracja wojskowa
w Sejmie, wreszcie utworzenie obozu w Berezie Kartuskiej – wszystkie te wydarzenia
ograniczyły siłę i zepchnęły do defensywy opozycyjne partie polityczne. Jednocześnie
obóz sanacyjny budował własną reprezentację parlamentarną – w założeniu ślepo oddaną reżimowi – BBWR 16. Administracja państwowa i samorządowa zapełniała się
12 Ibidem.
13 Symptomatyczne są tutaj wypowiedzi zawarte w ośmiu wywiadach jakich udzielił marszałek
B. Miedzińskiemu w 1930 r. Oto kilka stwierdzeń zawartych w pierwszym z nich: „Poseł do Sejmu jest stworzony po to, żeby głupio pytał i głupio mówił”, „Układ Konstytucji jest tak chwiejny
i nieokreślony, napisana jest tak niechlujnie, jak niechlujny jest umysł panów posłów”, „A ja tego,
proszę pana nie nazywam Konstytucją, ja to nazywam konstytutą. I wymyśliłem to słowo, bo ono
najbliższe jest do prostituty. Gdy w szanowanym waszym sejmie – kontynuował marszałek – autorytetami prawnymi są jakieś kauzyperdy w rodzaju Liebermana, albo jakieś ciemne indywidua
(…) to (…) ten system nałamywania Konstytucji do różnych potrzeb czynić musi z Konstytucji
zwyczajną dziewkę”. Na koniec jeszcze dwie wypowiedzi z tego wywiadu – „Czy pan wie – zwierzał się marszałek Miedzińskiemu – że ja przyglądałem się nieszczęsnym panom ministrom od
dawna – i zawsze spostrzegałem śmieszne zjawisko, że każdy z ministrów, przychodzących na
nowo, chciał myśleć, że jemu właśnie się uda przekonać kogokolwiek z panów posłów; i zawsze
kończyło się to abominacją tak głęboką do jakiejkolwiek rozmowy z panami posłami, że bałem
się wciąż, iż panowie ministrowie pojadą do Rygi, że rzygać będą po każdej rozmowie z posłami.
A jest tych posłów aż 444. Toż, proszę pana, zawartości żołądka nie wystarczy na takie obcowanie,
a już chętki stać chapeux – bas na śmietniku – nikt nie ma. (…) Pan poseł, to nikczemne zjawisko
w Polsce, pozwala sobie bowiem na czynności tak upokarzające (…), że powtarzam, cała praca
w sejmie śmierdzi i zaraża powietrze wszędzie”. W innym wywiadach (trzecim i siódmym) mówił
marszałek: „ci panowie posłowie upodobali sobie dość dziwny sposób życia: dla obrony praw wolności niemal że siadali na ulicy, aby robić nieczystości – z immunitetami w pyskach”, „cloaca maxima, zebrana na ulicy Wiejskiej, sięgała swym zapachem do wszystkich zakątków życia, czyniąc
ten zapach charakterystycznym dla państwa”. J. Piłsudski, op. cit., s. 218, 219, 220, 221, 232 i 253.
14 Trafnie ujął to Cat – Mackiewicz pisząc o klubie BBWR w Sejmie II kadencji: „(…) to tylko instrument polityki Rządu (…) indywidualność członka klubu jedynki ma znaczenie minimalne, bo
i tak wypełnia on tylko zlecenia, płynące ze źródła najsilniejszej w Polsce indywidualności”,
S. Cat – Mackiewicz: Jedynka, nowy eksperyment Polski, „Słowo” 1928, nr 71.
15 Po zamachu majowym, z inspiracji marszałka problem konstytucji wywołany został w roku 1928.
Zgodnie z jego poleceniem – „Sławek ma się zwrócić do zarządów stronnictw z tym, że chce się
porozumieć z nimi na temat konstytucyjny. W momencie, gdy te pertraktacje nie dadzą rezultatu,
BB ma w najbardziej jaskrawy sposób zaznaczyć w sejmie, że na spychanie sprawy konstytucji nie
pozwoli. Jest to moment, przy którym można pójść na rozwiązanie sejmu.” AAN, Akta Świtalskiego, t. 70, zapis z dn. 1 VII1929 r., cyt. za A. Chojnowski, Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego
Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986, s. 111-112.
16 Posłowie BBWR demonstracyjnie zrzekli się immunitetu, otrzymali też zakaz składania interpelacji poselskich. W uchwale Klubu Parlamentarnego BBWR z dnia 8 lutego 1930 r. przeczytać
możemy m.in. „BBWR chcąc się odgrodzić jasno za od nadużywania przywilejów poselskich
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ludźmi Piłsudskiego. Istnienie prorządowej administracji ułatwiało kolejne sukcesy
wyborcze17.
Strategia obrana przez marszałka przyniosła zamierzone, wymierne rezultaty. Płaszczyzna stricte praktyczna wiązała się jednak w integralny sposób ze sferą normodawczą. W kapitalny sposób istotę tego zjawiska oddaje cytowane już wezwania S. Cara by:
„zacząć od praktyki, od życia i starać się temu życiu nadać odpowiednie formy prawne”.
Jak należałoby to rozumieć? Ściślej jak to rozumiano? Po pierwsze wezwanie to potraktowano serio i podjęto, z powodzeniem próbę gruntownego zrewidowania treści ustawodawstwa zwykłego; po wtóre dokonując owej rewizji implementowano do porządku
prawnego stosowne mechanizmy instrumentalizujące prawo jako takie, ujmujące je
w kategoriach środka wiodącego do realizacji celów stricte praktycznych. Prawo stawało
się zatem wartością wysoce zrelatywizowaną18.
Dzieło konsekwentnego przeobrażania systemu prawnego zaczęto realizować zaraz
po zamachu. Iluzoryczną jedynie przeszkodą była tutaj Konstytucja Marcowa. Stanowiła ona co prawda w art. 38, że: „żadna ustawa nie może stać w sprzeczności z niniejszą
konstytucją ani naruszać jej postanowień”, nie przewidywała jednak jakiegokolwiek
mechanizmu kontroli konstytucyjności ustawodawstwa zwykłego. Tym samym nic nie
stało na przeszkodzie by podjąć dzieło przebudowy systemu prawnego państwa w wygodnym dla rządzących kierunku.
W latach 1926-1935 wydano szereg aktów o kapitalnym z tego punktu widzenia znaczeniu.
Na pierwszym planie znajduje się oczywiście nowela sierpniowa. Towarzyszyła jej, uchwalona
jednocześnie ze zmianą konstytucji ustawa udzielająca rozległych pełnomocnictw ustawodawczych prezydentowi. To ona właśnie i ponawiane pełnomocnictwa ułatwiały stopniową ewolucję ustroju19. Ze statystyki przedstawionej przez Komarnickiego wynika, że w okresie prezydentury I. Mościckiego (do 1935 r.) wydano 737 rozporządzeń ustawodawczych20. Wśród nich
deklaruje: 1) że posłowie i senatorowie BBWR nie będą korzystać z uprawnień nietykalności, jaką
im obowiązująca konstytucja obecnie nadaje; 2) że nikt z posłów i senatorów BBWR nie będzie się
zasłaniał nietykalnością poselska w sprawach, mogących wyniknąć z oskarżenia publicznego czy
prywatnego, jak również nikt z posłów i senatorów BBWR nie będzie się usuwał od odpowiedzialności i satysfakcji za swe czyny”., cyt. za przypisem do J. Piłsudski, op. cit., s. 213. Por. też szczegółowe tabele ilustrujące aktywność poszczególnych ugrupowań parlamentarnych przedstawione
przez A. Tomaszewską. Wynika z nich, że w latach 1928-1935 (II i III kadencje Sejmu) posłowie
i senatorzy BBWR nie złożyli żadnej interpelacji, wystąpili jedynie z (ogółem) 65 wnioskami, podczas gdy pozostałe kluby złożyły 1176 interpelacji (w tym w Sejmie1031) oraz 948 wniosków (w tym
w Sejmie 931) A. Tomaszewska, aneksy [w:] A. Ajnenkiel, Historia Sejmu Polskiego, T. II. Cz. II. II
Rzeczypospolita, Warszawa 1989, s. 340-342.
17 Ilustruje to wzrost ilościowy klubu BBWR. W 1928 r. składał się on ze 122 posłów (w Senacie liczył
46 osób), w roku 1930 już z 247 (w Senacie 74 osoby), ibidem, s. 334-335.
18 Dla samego Marszałka Piłsudskiego, jak obrazowo wyraził się W. T. Kulesza: „prawo zawsze było
instrumentem a nigdy wartością”., W. T. Kulesza, Koncepcje ideowo polityczne obozu rządzącego
w Polsce w latach 1926-1935, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1985, s. 57
19 Sejm II kadencji czterokrotnie uchwalał ustawy przekazujące prezydentowi pełnomocnictwa ustawodawcze. Czynił to w latach: 1932, 1933, 1934 i 1935. Pełnomocnictwa udzielone w latach 1933-1935
obejmowały faktycznie upoważnienia co do ogółu spraw poddanych ustawodawstwu zwykłemu.
Szerzej na temat ich zakresu W. Komarnicki, op. cit., s. 84-85.
20 Ibidem, s. 85. Por. też wyliczenia statystyczne J. Czerwińskiego: Pełnomocnictwa, „Kurier Warszawski” 1935, nr 292.
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odnajdziemy m. in.: rozporządzenie prawo o usp z 1928 r. oraz szereg jego nowelizacji, dwa
rozporządzenia o prawie prasowym (z 1927), rozporządzenie o organizacji i zakresie działania
władz administracji ogólnej oraz rozporządzenie o przymusowym postępowaniu w administracji (obydwa z 1928 r.), prawo o stowarzyszeniach (1932) oraz trzy rozporządzenia ograniczające – delikatnie rzecz ujmując – samodzielność NTA (dwa pierwsze z roku 1928, trzecie z roku
1932). Na szczególną uwagę zasługuje, wkraczające w zakres kognicji sądów rozporządzenie
z 1934 r. w sprawie osób, zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu21. Również ustawodawstwo coraz wyraźnej zdominowanego przez sanację sejmu szło
w podobnym kierunku. Formalnym tego wyrazem były m.in. uchwalone w 1933 ustawy:
o szkołach akademickich oraz o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego.
W wyniku tej akcji ustawodawczej, jak słusznie zauważał W. Komarnicki wytworzył
się nowy porządek prawny w państwie – „(…) uprzywilejowano czynnik administracji
państwowej i dano mu przewagę nad czynnikiem społecznym. W budowie zaś samej
administracji przejawia się – konstatował autor – tendencja ku skupieniu władzy w rękach jednostki, odsunięciu na plan drugi czynnika kolegialnego, pozostawieniu dużej
sfery swobodnemu uznaniu organów administracji, ramowy charakter przepisów”22.
Podzielając spostrzeżenia Komarnickiego wypadnie je rozwinąć odwołując się do
jednego choćby przykładu.
Wspominałem już o wydanym w formie rozporządzenia prezydenta Prawie o ustroju
sądów powszechnych23. Żmudne prace nad ostatecznym tekstem aktu prowadzone przez
powołane w tym celu komisje przerwał zamach majowy. Potem sprawy wziął w swoje
ręce ówczesny wiceminister a niewiele później już minister sprawiedliwości, S. Car. To
on rewidując szereg wypracowanych do tej pory założeń nadał aktowi ostateczny kształt.
Na rok przed wydaniem rozporządzenia podkreślał, że: „liczyć się musi (…) z warunkami
zrealizowania projektu ustrojowego w chwili obecnej i z wymogami ustalenia ścisłej kolaboracji władzy sądowniczej i wykonawczej oraz istotnego wpływu władzy wykonawczej
na sprawę wymiaru sprawiedliwości”24. Po wejściu zaś tego aktu normatywnego cynicznie
stwierdzał, że „Prawo to nie tylko stwarza jednolite formy wymiaru sprawiedliwości na
całym obszarze Państwa Polskiego, ale zawiera również pełne rękojmie niezawisłości sędziowskiej, sięgającej tak daleko, jak tylko dobro i interes Państwa pozwalają”25.
Cytowane słowa doskonale obrazują sens obranego wówczas kursu. Przykładowo
jedynie w rękach ministra znalazły się nominacje na najniższe stanowiska sędziowskie
oraz określona procentowo pula stanowisk we wszystkich sądach powszechnych. Za21 Przekazywało ono władzom administracji ogólnej prawo do rozstrzygania o zastosowaniu środków przymusu.
22 W. Komarnicki, op. cit., s. 87.
23 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. Nr 12, poz. 93.
24 Cyt. za: J. Jamontt, Historia i krytyka rozporządzenia o ustroju sądów powszechnych, Warszawa
1928, s. 45. Niniejsze oświadczenie miał S. Car złożyć w dniu 24 lutego 1927 r. na ostatnim posiedzeniu wspólnej komisji powołanej przez ministerstwo i Delegację Zrzeszeń i Instytucji Prawniczych.
25 Odezwa P. Ministra Sprawiedliwości do sędziów i prokuratorów Rzeczypospolitej, „Palestra” 1929,
nr 1, s. 47. S. Car dodawał: „Mając sobie poruczone wprowadzenie tego prawa w życie chcę spełnić
w całej rozciągłości ciążący na mnie obowiązek. Ale bez Waszego współdziałania, Panowie Sędziowie i Prokuratorzy, mój wysiłek byłby płonny”, ibidem.
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wieszono także lekceważąc wyraźne ograniczania zawarte w ustawie zasadniczej sędziowską nieusuwalność. Na tym jednak aspiracje sanacji się nie kończyły. W wyniku
kolejnych nowelizacji, z których najważniejsza nastąpiła w roku 1932 na dobre związano
sędziów z egzekutywą 26. Przekreślono wówczas pierwotnie dość rozległe kompetencje
zgromadzeń ogólnych w sądach i scedowano je na uzależnione od ministra kolegia. Rok
później wydano szereg rozporządzeń uposażeniowych, które ściśle wiązały wysokość
sędziowskich poborów z decyzją ministra27. Ten ostatni dysponował również ważkim
instrumentem, za pomocą, którego wynagradzał najbardziej zasłużonych delegując ich
na stanowiska pisarzy hipotecznych, czy też notariuszy28. Wreszcie, powołane rozporządzenie z 1932 r. po raz kolejny, znowu nie licząc się z konstytucją zawiesiło tak sędziowską nieusuwalność, jak też wprowadziło instytucję pozwalającą na usuwanie wszystkich
niewygodnych sędziów. Polegała ona, nie wchodząc w szczegóły, na – przyznaniu specjalnemu trzyosobowemu składowi sędziowskiemu kompetencji w zakresie przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe a także w stan spoczynku29. Postępowanie inicjował właściwy prezes. Skład „sądu” wyznaczany był zaś przez kolegium odpowiedniego
sądu. Postępowanie toczyło się z wyłączeniem jawności. Na mocy § 10 rozporządzenia
wykonawczego30 orzeczenie nie wymagało uzasadnienia i nie podlegało zaskarżeniu.
Dodatkowo rozporządzenie wykonawcze (§2) dawało sędziom szansę na uniknięcie poniżającego dla nich postępowania stanowiąc, że prezes zawiadamia „przed złożeniem
odnośnego wniosku (…) zainteresowanego sędziego pozostawiając mu 14 dniowy termin do wniesienia podania o przeniesienie na inne miejsce służbowe lub w stan spoczynku”. W sądach nastał wówczas, co po latach stwierdził sędzia Fleszyński „okres
zgiętych karków i pochylonych głów”31.
Widzimy zatem, że prawo, także to nowe nie cieszyło się pełnym szacunkiem rządzących. Wytworzył się pewien podskórny mechanizm sankcjonujący praktykę naruszania porządku prawnego. Celnie, choć w sposób nie pozbawiony pewnego idealizmu
rzecz ujmował A. Peretiatkowicz, który snując rozważania o cezaryzmie demokratycznym zakładał, że w takim systemie można wyróżnić dwa składniki. Są nimi: napięcie
siły politycznej oraz spożytkowanie tej siły w kierunku trwałych reform. Zakładał on,
że finalna ocena systemu zawsze dokonywana będzie w oparciu o wynik przedsięwzięć
składających się na drugi z wymienionych elementów. Stąd płynąć ma wniosek: „(…)
także polski cezaryzm demokratyczny będzie oceniany przez historię nie pod kątem
26 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. zmieniające niektóre przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych., Dz. U. Nr 73, poz. 661.
27 Szerzej nt. G. Ławnikowicz, Uposażenie sędziów w II RP. Norma – praktyka – idea. Przegląd podstawowych problemów [w:] W kręgu historii i współczesności polskiego prawa. Księga jubileuszowa
dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi, red. W. Witkowski, Lublin 2008, s. 144-161.
28 Szerzej G. Ławnikowicz, Idea niezawisłości sędziowskiej w porządku prawnym i myśli prawniczej II
Rzeczypospolitej, Toruń 2009, s. 293.
29 Wynikały one z treści znowelizowanych przepisów art. 102§2 lit c oraz 110 lit. c (nowelizowały je
odpowiednio art. 32 i 34 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r.
zmieniające niektóre przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych., Dz. U. Nr 73, poz. 661.)
30 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 1 grudnia 1932 r., o trybie postępowania przy przenoszeniu sędziów i prokuratorów na inne miejsce służbowe i w stan spoczynku, Dz. U. Nr 110, poz. 906.
31 K. Fleszyński, Realne gwarancje niezawisłości sędziowskiej, „Głos Sądownictwa” 1939, nr 2, s. 105.
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widzenia przemijającej siły władzy państwowej, ale pod kątem widzenia trwałości dokonanych reform”32.
Z powyższego widać, że cezaryzm stanowił alibi dla naruszeń praworządności. Ta
ostatnia musiała być przecież iluzoryczna w dwu momentach czasowych: w okresie
przejściowym, cezarystycznym właśnie, co skłonny był przyznać sam A. Peretiatkowicz33 oraz w okresie logicznie następującym później – okresie następującym po ugruntowaniu nowych porządków. Tego ostatniego jednak wspomniany autor zdawał się już
nie dostrzegać34. Mamy zatem do czynienia z nieodosobnioną wcale wiarą w prawdziwość tezy, że słuszny cel uzasadnia wyjątkowe posunięcia35. Wydaję się, że w tego typu,
idealistycznym założeniu odnaleźć można dalekie echa koncepcji Machiavellego o dyktaturze okresu przejściowego36. Zwłaszcza wobec wyrażanego przez autora przekonania,
że po ustaniu okresu cezarystycznego i w związku z przeprowadzeniem w czasie jego
trwania niezbędnych reform powstanie silny, prawdziwie praworządny system państwowy. Z powyższego widać, że w okresie przejściowym praworządność jest zagrożona
jakby w sferze jurydycznej (łamanie norm prawnych), nie zaś faktycznej (łamane normy
są wadliwe). Można też postawić tezę, że usprawiedliwieniem naruszeń szeroko pojętej

32 A. Peretiatkowicz, Cezaryzm Demokratyczny a Konstytucja Polska, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1929, z. 4, s. 369-370.
33 „kwestia reformy konstytucji nie została rozwiązana. Bo pozostawiono nietkniętym to, co stanowiło piętę Achillesową naszego ustroju, mianowicie nieograniczone niczym rządy parlamentarne
i możność obalania ministrów zwykłą większością głosów. Niebezpieczeństwo tego przepisu nie
jest na razie dla ogółu widoczne, ponieważ od czasu wypadków majowych mamy system t. zw.
kryptodyktatury.”, ibidem, s. 370.
34 Konieczność reformy konstytucji autor uzasadnia faktem, że obowiązujący w Polsce system kryptodyktatury przestanie działać ponieważ „z natury rzeczy jest przejściowy i po zakończeniu obecnej sytuacji personalnej zaczną znowu decydować o władzy rządowej przepisy konstytucyjne”,
ibidem, s. 370. W innym miejscu autor analizuje projekt konstytucji BBWR i dostrzegając w nim
nieliczne „refleksy dyktatury, które nie dadzą pogodzić się z zasadami państwa praworządnego”.
Z dalszych wywodów wynika, że zagrożenia nie są znaczne, a sam autor nie ma większych obaw,
że program sanacji ustroju powiedzie się gdy tylko „zdrowa opinia publiczna” zgodnie wystąpi
tak przeciwko sejmowładztwu, jak i samowładztwu. Wtedy uda się stworzyć system silnej władzy
rządowej opartej na podstawach prawa., ibidem s. 374-376.
35 J. Szurig pisał np.: „Brześć jest jednym z najjaskrawszych przejawów bardzo daleko posuniętej predominacji władzy rządzącej. Uwięzienie byłych posłów da się – jako akt polityczny – usprawiedliwić
i wytłumaczyć zupełnie specjalną sytuacją, w której chodziło o osiągniecie zdobyczy tak doniosłego
dla Państwa znaczenia, jaką jest utworzenie w parlamencie stałej i jednolitej większości i – w ślad
za tym – istotne ustabilizowanie stosunków politycznych w Państwie”., J. Szurg, Pion i odchylenia,
„Przełom” 1930, nr 50-51, s. 1701, por. tegoż: Przyczyny i skutki, „Przełom” 1930, nr 49, s. 1687-1689.
36 J. Malarczyk interpretując poglądy Machiavellego pisał we wstępie do wyboru jego pism: „(…)
tylko nadzwyczajne środki i metody oraz zupełnie nowi ludzie będą w stanie odrodzić kraj, zjednoczyć go, zaprowadzić w nim porządek (…). Dla takich poczynań jest przeto niezbędna „władza
nadzwyczajna” (…), którą skupiłby w swym ręku „nowy władca” (…). Korzystając z dyktatorskich
atrybutów swej władzy, będzie on w stanie przywrócić Italii chwałę (…). Kiedy nastąpi w kraju
spokój, zapanuje równość społeczna i ugruntują się cnoty obywatelskie wśród mieszkańców, nadejdzie wówczas czas na przejęcie władzy przez szersze grupy społeczne i oparcie rządów nie na
jednym tylko podmiocie – monarsze. Nim to jednak nastąpi, na pewien czas Włochy muszą być
poddane autokratycznym rządom nowego władcy”. Niccolo Machiavelli. Wybór pism, Wstępem
opatrzył Jan Malarczyk, Warszawa 1972, s. 52-53.
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praworządności, a zatem również nowych norm pochodzących od sanacyjnego ustawodawcy była nadzieja zbudowania, efektywnego, w pełni praworządnego państwa.
Podobną racjonalizację odnajdziemy także u Walerego Sławka. Przez wzgląd na rolę
tej postaci w kształtowaniu się podstaw polskiego autorytaryzmu odwołam się do jednej z jego wypowiedzi. Mówił on: „Wódz odszedł. (…) Kto go zastąpi? (…) W okresie
zmagań wewnętrznych o przerobienie złych praw, na początku wprowadzonych, Jego
autorytet moralny pozwalał na krytykę prawa bo było złe, a był dostateczny, aby od
anarchii państwo powstrzymać. (…) Dzisiaj sytuacja uległa zasadniczej zmianie. Konstytucja jasno określa zarówno kompetencje organów Państwa jak i drogę, na której
mają one być powoływane. (…) Ten określony prawami układ organizacji Państwa daje
odpowiedź – kto, jakie materie ma rozstrzygać. Nie usiłujemy przekładać decyzji na
autorytety, których byśmy poszukiwali poza ramami przez konstytucję określonymi, na
autorytety, które by mogły wejść w sprzeczność z organizacją Państwa lub też z prawem,
w konstytucji zawartym. Prawo – jako naczelny regulator ma nami rządzić, a w ramach
prawa ten, kogo prawo do tego wyznacza”37.
Autor cytowanych słów dawał wyraz przekonaniu, że proces oddolnego konstruowania nowego państwa został zakończony. Skoro zaś tak się stało, skoro sformułowano
zasadnicze podstawy jego ideologii oraz określono na nowo i ostatecznie ramy prawne
jego organizacji, to nie pozostaje nic innego, jak tylko podporządkować się tak zarysowanym podstawom.
Diagnoza Sławka, mniejsza o to czy szczera, nie należała do trafnych. Faktycznie
to śmierć marszałka a nie nowa konstytucja rozpoczęła nowy jakościowo etap polskiej
historii i nowy etap w kształtowaniu się oblicza polskiego autorytaryzmu. Powiedzieć
można, że nowa konstytucja niczego wcale nie kończyła; ona tylko, i to pozornie stabilizowała układ stosunków politycznych. Wrażenie stabilizacji było następstwem faktu,
że ustawa zasadnicza stanowiła próbę normatywnej rekapitulacji doświadczeń związanych z budową polskiego autorytaryzmu. Wzmacniała je dodatkowo konstrukcja i treść
dekalogu będąca, przynajmniej z założenia dowodem skrystalizowania się sui generis
ideologicznej nadbudowy systemu.
System istniejący przed uchwaleniem nowej ustawy zasadniczej wykazał się jednak
swoistą trwałością. Na powierzchni utrzymywała go władza – a więc kategoria czysto
praktyczna. Także z nową Konstytucja przesadnie się nie liczono. Żywotność wykazywała odwrócona autorytarna wizja funkcjonowania państwa – od praktyki, przez normę do idei. W oparciu o nową – antydemokratyczną ordynację wyborczą w parlamencie
zasiadają od 1935 r. w zasadzie, tylko i wyłącznie ludzie obozu rządzącego. Pojawił się
tym samym pierwszy Sejm w którym nie było klubów partyjnych. W tej sytuacji egzekutywa nie podlegała już kontroli. Nie bez znaczenia były także dokonywane w międzyczasie czystki w sądach. Pojawiła się obiektywna potrzeba odnalezienia nowych auto37 W służbie dla dobra zbiorowego – pozostaniemy. Mowa płk. Sławka do posłów i senatorów BBWR
wygłoszona 6 VII 1935, „Gospodarz Polski” 1935, nr 28, s. 7. Podobnie stawia sprawę T. Jankowski
stwierdzając, że konstytucja : „odgranicza się od dwóch znanych doktryn, mianowicie od panującej do niedawna na naszym terenie idei państwowej czy idei wychowania obywatelskiego (chodzi
o system polityczny obowiązujący w Polsce w latach 1926-1935 – przyp. mój) oraz od przenikającej
z zewnątrz doktryny o omnipotencji państwowej”. T. Jankowski, Dekalog Konstytucji Kwietniowej,
„Gazeta Administracji” 1939, nr 14, s. 838.
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rytetów. Autorytet nie jest kategorią prawną; eufemistycznie rzecz ujmując nie da się go
zadekretować. Oczywiście za pomocą odpowiedniej polityki można kreować warunki
sprzyjające ugruntowaniu autorytarnych w sensie psychologicznym postaw i tym samym usankcjonować subiektywną, jednostkową potrzebę poszukiwania i podporządkowania się autorytetowi.
Taką właśnie akcję, na odpowiednio już przygotowanym w latach 1926-1935 podłożu
prowadzili stronnicy Rydza – Śmigłego. Przypomnijmy. Wkrótce po usunięciu „idealisty W. Sławka” i częściowym przezwyciężeniu wywołanej śmiercią marszałka dekompozycji obozu rozpoczynają się rządy nowej sanacyjnej elity wspieranej przez zbudowaną w ciągu dziewięciu lat biurokrację38. Władza podzielona zostaje przez pozostających
dotąd w cieniu, niedocenianych Rydza-Śmigłego i Mościckiego. Prezydent nie jest
w stanie zagospodarować kompetencji „skrojonych” pod J. Piłsudskiego i zmuszony zostaje do oddania części nich szefowi GISZ– u. Tak jak za życia marszałka Piłsudskiego
figurantem był prezydent, tak teraz podobną rolę przyjdzie wypełniać premierowi F. Sławoj – Składkowskiemu. Ten ostatni rozpocznie swoje expose od znamiennego stwierdzenia: „Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić się Wysokiej Izbie. Z rozkazu Prezydenta
Rzeczypospolitej i generała Śmigłego zostałem premierem rządu”. W dalszej zaś części
przemówienia niedwuznacznie precyzował, gdzie należy poszukiwać owego autorytetu.
Mówił wtedy: „Kiedy źrenice Komendanta pokryło bielmo śmierci, te źrenice, które były
dla nas drogowskazami, była możliwość przypuszczenia, że zostajemy w zupełnym mroku. Tymczasem Epoka geniuszu Komendanta nie skończyła się wraz z jego śmiercią. Żyjemy dalej w tej epoce, posiadamy Wodza, którego Komendant wyznaczył jako strażnika
całości granic Rzeczypospolitej, a który równocześnie sprawuje czujnie nadzór nad duszą
narodu. Koledzy, temu Wodzowi musimy oddać wszystkie nasze siły, musimy mu ofiarować tak samo ostatnią kroplę krwi, jak to robiliśmy dla Komendanta”39.
Niedługo później pojawiła się też próba częściowej reorientacji ideologicznej. Powstały w 1937 r. OZN, w odróżnieniu od BBWR miał być organizacją sprawną i jednolitą wewnętrznie. Deklaracja ideowopolityczna nowego ugrupowania nie ograniczała się
li tylko do przestawienia akcentów we wciąż solidarystycznie pojmowanym państwie.
Organizacja stojąc przynajmniej formalnie na gruncie ustawy zasadniczej i deklarując,
że „Normę naszego wewnętrznego życia stanowi Konstytucja kwietniowa”, wyraźnie
podkreślała znaczenie armii – „drugiego ważnego, charakterystycznego i dodatniego

38 Termin „dekompozycja” odnoszony do rozkładu grupy rządzącej używany był w okresie międzywojennym dość powszechnie. Jako pierwszy miał się nim posłużyć B. Miedziński (1936).Por. rozważania tegoż w zawarte w trzecim wydaniu pracy: Wczoraj – dziś – jutro, Warszawa 1938, s. 10 in.
Pierwsze wyraźne symptomy rozkładu grupy rządzącej dostrzec można było jeszcze za życia marszałka. M. Rataj pisał w liście do W. Sikorskiego: „Rozkład w obozie sanacyjnym niesłychanie głęboko sięgnął. Jestem przekonany, że po śmierci „starego” (tj. marszałka – przyp. mój) rozkład ten
postępować będzie galopująco, mimo iż przygotowano sobie okopy w postaci nowej konstytucji”.
1935 marzec 26, Warszawa. – List Macieja Rataja do Władysława Sikorskiego o sytuacji politycznej
w kraju, projekcie nowej konstytucji i trudnościach Stronnictwa Ludowego [w:] S. Lato, Maciej
Rataj. Wskazania obywatelskie i polityczne. Wybór pism i przemówień z lat 1919-1938, Warszawa
1987, s. 226-227.
39 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja IV. Sesja nadzwyczajna 1936, sprawozdanie stenograficzne z 26 posiedzenia w dniu 4 czerwca 1936 r., s. 6 i 10.
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elementu naszego dzisiejszego życia państwowego”. Dalsze sformułowania dokumentu
gloryfikowały jej rolę podkreślając, że „Siła obronna państwa (…) jest najbardziej przyrodzoną, a równocześnie najkardynalniejszą ideą, pod którą społeczeństwo powinno się
skupić”40. Na plan pierwszy wysunięto też: naród, kościół katolicki oraz dobrze zorganizowaną gospodarkę państwową41. Dokument, choć w zawoalowanej niejako formie podejmował zatem nowe zupełnie tematy – prócz wymienionych wyżej pojawiły się „nieśmiałe”
akcenty antysemickie, idee wodzostwa i hierarchii, rozwijano też koncepcja elity42.
Wciąż jednak dominowała praktyka, wymuszająca określone rozwiązania normatywne, bądź też nawet obywająca się bez nich. Ona właśnie była siłą sprawczą antykonstytucyjnego okólnika wydanego przez premiera w dn. 13 czerwca 1936 r. Stwierdzano
w nim m.in. : „(…) Generał Rydz-Śmigły, wyznaczony przez Marszałka Piłsudskiego
jako pierwszy obrońca Ojczyzny, pierwszy współpracownik Pana Prezydenta w rządzeniu Państwem, ma być uważany i szanowany, jako pierwsza w Polsce osoba po Panu
Prezydencie Rzeczpospolitej. Wszyscy funkcjonariusze państwowi z Prezesem Rady
Ministrów na czele, okazywać mu winni objawy honoru i posłuszeństwa”43. Ostatecznie
zatem na praktycznej, nie zaś normatywnej płaszczyźnie określono zasady sprawowa-

40 Cyt. za Deklaracja ideowopolityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego [w:] A. Łuczak, J. R. Szaflik, Druga Rzeczypospolita. Wybór dokumentów, Warszawa 1988, s. 418-419.
41 W deklaracji zawarte są m.in. następujące stwierdzenia: „Państwo jest jedyną formą prawidłowego
i zdrowego bytu narodu; (…) nie ma (…) sprzeczności pomiędzy interesem narodu a interesem
państwa”. „Naród polski związał się duchowo na progu swego cywilizacyjnego rozwoju z katolickim Kościołem, i stwierdził niejednokrotnie przynależność do niego bohaterstwem przelanej
krwi. Naród polski, w olbrzymiej większości katolicki, przywiązany jest do swego kościoła (…).
ibidem., s. 419.
42 W deklaracji znalazły się następujące sformułowania: „Kultura polska w nauce, sztuce i obyczaju
winna być wykładnikiem geniuszu narodowego. (…) Literatura i sztuka mogą wypełnić swe wysokie posłannictwo tylko w oparciu o właściwości i potrzeby ducha polskiego. (…) W stosunku
do ludności żydowskiej – stanowisko nasze jest następujące: zbyt wysoko cenimy poziom i treść
naszego życia kulturalnego, jak również porządek, ład i spokój (…) – abyśmy mogli aprobować
akty samowoli i brutalnych odruchów antyżydowskich (…). Zrozumiały natomiast jest instynkt
samoobrony kulturalnej i naturalna jest dążność społeczeństwa polskiego do samodzielności gospodarczej. Tym bardziej jest to zrozumiałe w okresie przez nas przeżywanym (…). Na uwagę zasługują, w mojej ocenie niesłuszne uwagi co do operowania przez Konstytucje kwietniową „ukrytym nacjonalizmem”. Por. A. Peretiatkowicz, Nowa Konstytucja…, s. 56*.
43 MP 1935, nr 163. Komentując bezprecedensowe wydarzenie jakim było wydanie okólnika, S. Cat-Mackiewicz pisał m.in.: „Okólnik ten był złamaniem konstytucji i Składkowski powinien był
odpowiadać za jego wydanie przed Trybunałem Stanu. Mniejsza oczywiście o tę „drugą osobę”
(…) inaczej było z „posłuszeństwem”, którego dla Rydza Składkowski w od ministra w okólniku wymagał, Żądanie to łamało, druzgotało całą konstrukcję konstytucji (…) wywracało ją do
góry nogami. (…) Składkowski nie rozumiał, że jako premier nie ma prawa być posłuszny. Dla
Składkowskiego, jak i dla wielu osób w tym obozie politycznym „posłuszeństwo” stało się jakąś
cnotą główną, heroizmem nr 1. (…) Składkowski na pytanie prywatne dlaczego wydał ten okólnik,
odpowiedział dosłownie: „Bo prezydent kazał”. (…) Ponieważ bez zrzeczenia się prezydentury,
nie mógł zadowolić (Mościcki – przyp. mój) ambicji Rydza w ramach konstytucji, więc aby Rydza
zadowolić, konstytucję tę łamał.” S. Mackiewicz (Cat), Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17
września 1939 r., Londyn 1941 [w:] Piłsudski i Sanacja w oczach przeciwników. Sądy i świadectwa
współczesnych. Wybór z pamiętników i publicystyki. Wstęp i wybór tekstów M. Leczyk, Warszawa
1987, s. 255-257.
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nia władzy w państwie44. Z drugiej strony nie istniała potrzeba gruntownej przebudowy porządku prawnego celem „dopasowania go” do postanowień nowej konstytucji.
Z problemem tym uporano się wcześniej. W końcu to nowa konstytucja dopasowywała
się do przeprowadzonych wcześniej zmian ustawodawczych. Zasadnie twierdzi się że:
„Ustrój II Rzeczypospolitej pod rządem Konstytucji kwietniowej był – co się tyczy podstawowych regulacji społeczno – gospodarczych i społeczno – politycznych – zupełnie
tym samym, czym pod rządem Konstytucji marcowej”.45 Podzielając wyżej przywołaną
tezę wypada jednak podkreślić szczególną rolę praktyki. Trudno o inną konkluzję skoro
prawa nie darzono szacunkiem, skoro także sfera idei w naturalny sposób pozostawała
podatną na aktualny układ stosunków politycznych w państwie.46 Aksjomat odwróconej triady, okazywał się w warunkach autorytarnie zorientowanej rzeczywistości idealnym, najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem.

44 W skład nieformalnej grupy rozstrzygającej o sprawach państwa wchodzili faktycznie: Rydz-Śmigły, Mościcki, Kwiatkowski, i zachowujący samodzielność Beck. Podział na ludzi prezydenta i ludzi marszałka przenoszony był także na niższe szczeble administracyjne i osłabiał sprawność egzekutywy. Grupę skupioną wokół prezydenta uznać można za lewe skrzydło obozu, dystansujące
się od stricte autorytarnego kursu Rydza-Śmigłego. Por np. M. Eckert, Historia polityczna Polski
lat 1918-1939, Warszawa 1988, s. 144 i n.
45 E. Gdulewicz, A. Gwiżdż, Z. Witkowski, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1935 r. [w:] Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, red. M. Kallas, Warszawa 1990, s. 212-213. Uzupełnieniem tej tezy jest zbieżna z dokonanymi w tej pracy ustaleniami
konstatacja: „(…) ustawodawstwo zwykłe z lat 1930-1935 ograniczyło już wolność jednostki w dostatecznie wysokim stopniu (…) istotna część przepisów konstytucji z 1921 r. określających prawa
i wolności obywatelskie nie zostaje utrzymana w mocy przez Konstytucję kwietniową (…). Jest
więc rzeczą charakterystyczną, że nie da się dostrzec jakichś istotnie nowych jakościowo elementów w praktyce stosunków „władza-obywatel” w latach 1935-1939.”, ibidem, s. 205.
46 Niewątpliwie celnie na analizowane zjawisko patrzył E.S. Rapaport. Pisał on: „Nawet ci działacze
publiczni, których niejako interesem (…) byłoby śmiałe oparcie współczesnego gmachu stosunków
prawno – społecznych (…) na solidaryzmie społecznym, nawet ci (…) co unitaryzm w Polsce już
wprowadzili, nie lubią stawiać kropki nad „i” pod wpływem realistycznego relatywizmu społecznego oraz elastycznej taktyki bieżącej; wolą nie tworzyć wyraźnie zwartego obozu ideologicznego
(…)”., E.S. Rappaport: W poszukiwaniu prawa polskiego samoistnego, „Palestra” 1938, nr 5, s. 541.
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Marzena Myślińska, Adam Szot

ANALIZA KONFLIKTOWA
W ADMINISTRACYJNYM TYPIE STOSOWANIA PRAWA
(ZARYS PROBLEMATYKI)
I.
Podejście decyzyjne, jako jedno z podejść badawczych1, pozwala na analizę uwarunkowań, przebiegu oraz wytworów procesów decyzyjnych zarówno w ramach organizacji państwowych, jak również organizacji skupiających państwa i ich społeczeństwa oraz
funkcjonujących na zasadzie ponadnarodowych wspólnot2. Opiera się ono na założeniu,
iż część rzeczywistości da się objąć oraz zinterpretować jako procesy decyzyjne lub wytwory tych procesów – decyzje.3 Punktem wyjścia prowadzonych analiz jest właśnie decyzja i jej wykonanie, a punktem docelowym zmienne niezależne, które doprowadziły
do jej podjęcia.4 Stosownie do tego, zagadnienia badawcze w ramach podejścia decyzyjnego koncentrują się wokół: badania sytuacji decyzyjnej, uwarunkowań i prawidłowości
przebiegu oraz faz procesu decyzyjnego, umiejscowienia ośrodka decyzyjnego, zidentyfikowania oraz zdefiniowania ról uczestników tego procesu, charakterystyki decyzji,
możliwości jej realizacji w warunkach społecznych, wskazania działań zmierzających
do jej implementacji, a także oceny jej skutków. Szeroki zakres zagadnień umożliwia
wykorzystanie podejścia decyzyjnego do realizacji różnych celów badawczych.5
Podejście decyzyjne może być wykorzystywane w badaniach prowadzonych w ramach różnych nauk, w tym nauk prawnych. W odniesieniu do tych ostatnich, analizą
można obejmować zarówno procesy tworzenia, jak również stosowania prawa. Cechą
decyzji prawnych jest kształtowanie statusu prawnego podmiotów w zakresie uprawnień i obowiązków, zaś do ich wydawania podmiot musi legitymować się wynikającą

1 Za H. Groszykiem i A. Korybskim można przyjąć, iż przez „podejście badawcze rozumie się kierunek metodologiczny, zawierający niezbyt sztywno zakreślony zespół dyrektyw badawczych, oparty
na wspólnych kategoriach pojęciowych oraz pewnych generalnych założeniach dotyczących bytu
badanego zjawiska (zjawisk) oraz dopuszczalnych sposobów jego badania”. – Szerzej H. Groszyk, A.
Korybski, Podejście decyzyjne w prawoznawstwie (zarys problematyki) [w:] W kręgu historii i współczesności polskiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi,
red. W. Witkowski, Lublin 2008, s. 532.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Szerzej na temat analizy decyzyjnej i jej wykorzystania w badaniach politologicznych zob. Z. J.
Pietraś, Teoria decyzji politycznych, Lublin 1990, passim; Z. J. Pietraś, Teoria gier jako sposób analizy
procesów podejmowania decyzji politycznych, Lublin 1997, s. 11-14.
5 Szerzej H. Groszyk, A. Korybski, Podejście decyzyjne…, s. 532-533; Z. J. Pietraś, Teoria decyzji…, passim.
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z obowiązującego prawa kompetencją.6 Jednym z aspektów badań nad tymi decyzjami
może być konfliktowa analiza prawa7, w ramach której zwraca się uwagę na fakt oddziaływania na siebie różnorodnych interesów8 i dążeń jednostkowych oraz grupowych
uczestników procesu decyzyjnego. Zastosowanie podejścia decyzyjnego pozwala na postrzeganie tych procesów jako „uzgodnień rozbieżnych (konfliktowych) interesów jednostkowych i grupowych”9, które w efekcie mogą prowadzić do wydania decyzji o charakterze kompromisu lub kontraktu społecznego.
Stosowanie prawa jest procesem decyzyjnym podejmowanym przez kompetentny
organ władzy publicznej, prowadzącym do wydania wiążącej decyzji jednostkowej.10
Oprócz ośrodka decyzyjnego (organu) biorą w nim udział także inne, reprezentujące
różne (niekiedy odmienne) interesy, podmioty. Uzasadnione wydaje się więc prowadzenie dokładniejszych badań nad wpływem tych interesów na proces decyzyjny. Szczególnie interesujących wyników może dostarczyć analiza konfliktowa procesów decyzyjnych zachodzących w ramach administracyjnego typu stosowania prawa. Do jego cech
specyficznych (w odróżnieniu od typu sądowego) można zaliczyć bezpośrednie zainte6 Szerzej H. Groszyk, A. Korybski, Podejście decyzyjne… s. 541.
7 Szerzej H. Groszyk, A. Korybski, Konflikt interesów i prawo, Warszawa 1990, passim.
8 Pod pojęciem interesu rozumie się ”ujawnioną w określonej strukturze społecznej i uświadomioną
potrzebę”. Potrzebą z kolei jest „dążenie danego podmiotu społecznego do osiągnięcia lub przywrócenia stanu równowagi w danym środowisku społecznym; stan równowagi można natomiast
określić jako takie ukształtowanie stosunków społecznych oraz pozycji danego podmiotu w tym
środowisku, jakie sprzyja zarówno efektywnemu funkcjonowaniu i rozwojowi środowiska, jak też
istnieniu i możliwościom rozwojowym podmiotu w tym środowisku”. Potrzeba związana jest zatem z dążeniem do jej zaspokojenia, interes zaś ukierunkowuje te dążenia. – Szerzej H. Groszyk,
A. Korybski, O pojęciu interesu w naukach prawnych (przegląd wybranej problematyki z perspektywy teoretycznoprawnej [w:] Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, red. A. Korybski, M. Kostyckij, L. Leszczyński, Lublin 2006, s. 20;
H. Groszyk, A. Korybski, Konflikt interesów…, s. 19-23. Źródeł tak rozumianego konfliktu interesów należy dopatrywać się m.in. w sprzecznościach wynikających z różnic w obrocie i podziale
dóbr, systemach wartości przyjętych przez jednostki, przynależności jednostek do odmiennych
grup społecznych konsekwencją czego są różnice w oczekiwaniach ról i funkcji społecznych oraz
różnice potrzeb w danym miejscu i czasie. Szerzej ibidem, s. 25. Ujawnienie konfliktu na forum
społecznym wiąże się z jego jakościowym przekształceniem w spór, który defi niowany jest jako
„ujawniony społecznie konflikt interesów określonych podmiotów społecznych (jednostek, grup
bądź ich organizacji), łączący się z odczuciem naruszenia przez jedną stronę racji drugiej strony” –
zob. A. Korybski, Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin 1993, s. 26.
9 Konflikt interesów definiuje się jako „układ skierowanych przeciw sobie zachowań dwóch podmiotów społecznych (jednostek, grup, bądź ich organizacji), z których każdy dąży do realizacji
własnych celów (interesów) i napotyka na przeciwdziałanie pozostałych uczestników konfliktu”
– zob. H. Groszyk, A. Korybski, Konflikt interesów…, s. 25. Na marginesie warto wskazać, że zjawisko konfliktu z uwagi na jego powszechność, różnorodność oraz złożoność uwarunkowań, ma
interdyscyplinarny charakter. Jego znaczenie w kształtowaniu życia społecznego związane jest
z wyodrębnieniem nauki o konfl iktach – polemologii (od polemos – wojna, konflikt), zajmującej
się przedmiotowym zagadnieniem na styku wielu nauk. J. Sztumski, Konflikt społeczny, „Studia
Socjologiczne” 1973, nr 3 (50), s. 178.
10 Szerzej L. Leszczynski, Zagadnienia teorii stosowania prawa – doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004, s.15 i n. Zob. również m.in. J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988,
passim; S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 213-231; R. Sarkowicz,
J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 2011, s. 93-104.
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resowanie kierunkiem rozstrzygnięcia podejmowanej decyzji oraz brak niezależności
podmiotów decyzyjnych.11
II.
Na wstępie rozważań nad konfliktem interesów w administracyjnym typie stosowania prawa warto zwrócić uwagę na wskazaną w art. 28 kpa12 kategorię „interesu prawnego”, którego posiadanie legitymuje stronę postępowania administracyjnego. Należy
go postrzegać jako obiektywną relację między oczekiwaniami podmiotu zewnętrznego
wobec osób stosujących prawo a kompetencjami tych osób, a także ich możliwościami.13
Zdaniem H. Groszyka i A. Korybskiego „interes prawny” może być definiowany jako „potrzeba instytucjonalnoprawnej ochrony określonego dobra chronionego prawnie przed
naruszeniem w razie zagrożenia lub też przywrócenia stanu rzeczy sprzed naruszenia,
bądź uzyskania instytucjonalnoprawnej gwarancji otrzymania określonego dobra (korzyści) mieszczącego się w sferze uprawnień przysługujących danemu podmiotowi prawa”.14
Mając interes prawny podmiot zewnętrzny nie uzyskuje jeszcze uprawnienia materialnoprawnego, ale „prawo do uzyskania aktu”, który potwierdzi lub zaprzeczy poglądowi jednostki.15 Konieczne jest więc wydanie, w prawnie określonych granicach, decyzji konkretno-indywidualnej. Niezbędne w tym zakresie jest więc ustalenie interesu,
jaki posiada strona postępowania oraz jego relacji do innych, występujących w danym
stanie faktycznym interesów. W konkretnej sytuacji bowiem treścią podejmowanej decyzji mogą być zainteresowane również inne, nie posiadające interesu prawnego podmioty, które mają w tym określony interes faktyczny.16
Ogólnie rzecz ujmując interes jako kategoria normatywna nie został zdefiniowany
w ramach regulacji prawa administracyjnego17 ani żadnych innych gałęziach prawa.
Wynika to m.in. z powiązania tej kategorii pojęciowej z konstrukcją generalnej klauzuli
11 Szerzej na temat administracyjnego typu stosowania prawa oraz jego cech specyficznych – J. Wróblewski, Pojęcie i rodzaje stosowania prawa [w:] Teoria państwa i prawa, W. Lang, J. Wróblewski,
S. Zawadzki, Warszawa 1979, s. 411-420; W. Dawidowicz, O stosowaniu prawa przez organy administracji państwowej, ZN WPiA UG 1981, nr 9, s. 67-79; T. Woś, Organizacyjne uwarunkowania
decyzji administracyjnych, ZN UJ Prace Prawnicze 1979, z. nr 83, s. 17-32; L. Leszczyński, Zagadnienia…., s. 15-34; L. Leszczyński, Podejmowanie decyzji prawnych – tworzenie i stosowanie prawa,
s. 103-149.
12 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.00.98.1071 j.t.)
13 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2005, s. 319.
14 H. Groszyk, A. Korybski, O pojęciu interesu…., s. 19. Zob. również Wyrok WSA w Warszawie
z 24.06.2005, I SA/Wa 295/05, system informacji Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (dalej CBOSA); Wyrok WSA w Warszawie z 19.05.2005, I SA/Wa 43/05, CBOSA.
15 J. Zimmermann, Prawo…, s. 319.
16 Szerzej na temat interesu prawnego i faktycznego – Ibidem, s. 315-323; W. Jakimowicz, Publiczne
prawa podmiotowe, Kraków 2002, s. 126-158; W. Szwajdler, Ochrona prawna interesu indywidualnego w prawie budowlanym, Toruń 1993, s. 42-52; M. Zdyb, Prawny interes jednostki w sferze
materialnego prawa administracyjnego. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 1991, s. 9-71.
17 Jedną z nielicznych prób defi niowania pojęcia interesu (w odniesieniu do interesu publicznego)
podjął ustawodawca w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.03.80.717 ze zm.), który stanowi pod pojęciem interesu publicznego należy rozumieć „uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu
społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym”
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odsyłającej.18 Nakłada ona na organ stosujący prawo obowiązek każdorazowego wypełnienia jej treści w kontekście ustalonego i wyjaśnionego stanu faktycznego, odwołując
się do argumentacji aksjologicznej, zarówno nieinkorporowanej do systemu prawnego,
jak i aksjologii stricte prawnej oraz ustalonych w tym zakresie zwyczajów.19 Zasadniczą
kwestią wydaje się w związku z tym poprzedzenie dalszych rozważań omówieniem występującej na gruncie języka prawnego i prawniczego – bezpośrednio odnoszącej się do
sfery podmiotowej stosunków administracyjnoprawnych – kategorii interesu publicznego (społecznego) oraz interesu indywidualnego.
Jak zauważa M. Wyrzykowski zmienność terminu „interes publiczny (społeczny)”
jest uzależniona od czasu, gałęzi prawa, a także konkretnej regulacji ustawowej prawa
administracyjnego.20 Niejednolitość semantyczna omawianej kategorii związana jest
z uwarunkowaniami historyczno-ideologiczno21-politycznymi. I tak w języku prawnym i prawniczym okresu międzywojennego dominowało pojęcie interesu publicznego,
które odnoszono do społeczeństwa, władzy (państwa postrzeganego jako organizację
społeczną) oraz do ich wzajemnej relacji.22 W okresie Polski Ludowej pojęcie interesu
publicznego zostało niejako zastąpione przez interes społeczny. Było to związane m.in.
z doktryną ustrojową państwa socjalistycznego (jej założeniem było utożsamianie interesów obywatela i państwa, co w miało eliminować możliwość powstawania konfliktów
na tym polu), likwidacją samorządu terytorialnego i wynikającym z tego skupieniem
władzy w rękach organów administracji państwowej.23
W obecnych realiach państwa prawnego, terminy – interes społeczny oraz interes
publiczny uznaje się za tożsame zakresowo i charakteryzujące się brakiem równoznaczności znaczeniowej z pojęciem interesu państwowego oraz interesem administracji. Jak
bowiem stwierdza A. Duda „w państwie prawnym nie ma sytuacji absolutnego utożsamiania obywatela i sfery jego indywidualnych interesów z państwem, a jedynie istnieje
kwestia usankcjonowania ustawowo uprawnień i obowiązków obywatela wobec państwa oraz państwa w stosunku do obywatela”, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, iż „użycie w konkretnym przypadku jednego lub drugiego z omawianych pojęć
w państwach demokratycznych jest raczej kwestią upodobań językowych (przyzwyczajeń) osoby formułującej myśli i aktualnego trendu w nazewnictwie”24.
18 L. Leszczyński, Kategoria interesu w stosowaniu prawa administracyjnego. Przykład art. 7 kpa [w:]
Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy,
red. A. Korybski, M.W. Koctyckij, L. Leszczyński, Lublin 2006, s. 68. O klauzulach generalnych szerzej m.in. w.: L. Leszczyński, Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000, passim.
19 L. Leszczyński, Kategoria interesu…, s. 74-75.
20 M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa1986, s. 11.
21 Szerzej na temat wpływu różnych ideologii (w perspektywie historyczne) na rozumienie pojęcia
„interesu publicznego” M. Zdyb, Prawny interes jednostki…, s. 201-209.
22 W wyroku SN z dn. 31.05.1933 (II K 285/33, OSN(K) 1933/8/157) sąd podjął próbę zdefiniowania
pojęcia „interes publiczny” wskazując iż: „Interesem” jest bądź istniejące bądź przyszłe dobro materjalne lub osobiste, lub dobro idealne, związane z organizacją życia zbiorowego i prawidłowością
jej funkcjonowania. „Publicznym” jest interes zbiorowy organizacji społecznej, państwa lub samorządu, albo w ogóle życia społecznego”.
23 Tak m.in. M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu…, s. 26. Szerzej na temat ewolucji stosowania pojęcia
interes publiczny/interes społeczny m.in.: A. S. Duda, Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008, s. 19-26 i cytowana tam literatura; W. Szwajdler, Ochrona…, s. 26-29.
24 A. S. Duda, Interes prawny…, s. 24-25.
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Zakres treściowy pojęcia interes publiczny (interes społeczny), z uwagi na jego pozajurydyczną naturę, jest bardzo trudny – jeśli nie niemożliwy do określenia. Ma on wielofunkcyjny charakter oraz jest wewnętrznie zróżnicowany, dlatego też w literaturze podkreśla się,
iż „interes publiczny wymaga ciągłej redefinicji, gdyż jest stale zmieniającą się kompozycją
i bilansem różnych wartości określonego społeczeństwa w określonym czasie i miejscu.25
Dodatkowo M. Wyrzykowski podkreśla konieczność uwzględnienia przy ustalaniu jego
zakresu treściowego obowiązującej w danym państwie ideologii, a także wartości politycznych, do których zalicza m.in.: indywidualistyczną koncepcję organizacji społeczeństwa,
poziom jawności życia publicznego czy też odzwierciedlenie struktury i dążeń interesów
społecznych w mechanizmie czy strukturze działania władzy26, tym samym wskazuje, iż na
zakres omawianej kategorii pojęciowej wpływ mają uwarunkowania polityczne.
W orzecznictwie sądowym pojęcie interesu publicznego utożsamiane jest z „dobrem
publicznym”, „interesem zbiorowości” czy „interesem ogólnym”. Zwracając uwagę na
kategorie, które powinny być każdorazowo uwzględniane przy ustalaniu treści pojęcia, wskazuje się iż „interes publiczny (…) powinien być oceniany z uwzględnieniem
wartości wspólnych dla całego społeczeństwa takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie do organów państwa (…). Niemożność jednoznacznego zdefiniowania
tego pojęcia powoduje, że w każdym indywidualnym przypadku jego znaczenie może
uwzględniać różne aspekty wskazanych wyżej wartości”27.
Podsumowując rozważania nad konstrukcją interesu publicznego (społecznego),
jeszcze raz wskazać należy na jej dynamiczność oraz złożoność treściową. Ustalenie treści omawianej klauzuli generalnej przez podmiot stosujący prawo wymaga uwzględnienia szeregu czynników o charakterze „ogólnospołecznym”, w odniesieniu do konkretnego przypadku, czasu oraz miejsca.
Podczas, gdy kategoria interesu publicznego wiąże się z faktem egzystencji człowieka w określonej społeczności, kategoria interesu indywidualnego rozpatrywana jest
z punktu widzenia jednostki. Zdaniem bowiem M. Zdyba każda jednostka wyróżnia
się swoistymi cechami m.in. w zakresie osobowości somatyczno-biologicznej, etycznej,
psychicznej, posiada własną świadomość i samoświadomość, zdolność rozumowego
pojmowania zjawisk życia publicznego, indywidualnie zakreślony katalog zasad moralnych oraz adekwatny do nich – katalog wartościowania swoich myśli i czynów, poczucie
odpowiedzialności, własnej wartości oraz godność, autonomię, zdolność do samostanowienia etc.28 Interes indywidualny odnosi się zatem do interesu jednostkowego, przyczyniającego się do realizacji postrzeganego subiektywnie dobra, korzyści lub wartości.
Można więc postrzegać go jako prywatny interes jednostki29 uprawnionej i zobowiązanej jednocześnie do ochrony interesu publicznego.30

25 J. Zimmermann, Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, Toruń 1998, s. 133.
26 M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu…, s. 28.
27 Z uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie z dnia 8 lutego 2005 r., III SA/Wa 1471/04, Lex Polonica,
nr 386473. Cyt za: P. J. Suwaj, Konflikt interesów w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 30-31.
28 Szerzej M. Zdyb, Prawny interes jednostki…, s. 220-221.
29 Przez jednostkę należy rozumieć każdy podmiot prawa, który „można zindywidualizować
w prawnym tego słowa znaczeniu” – szerzej A. S. Duda, Interes prawny…, s. 43.
30 P. J. Suwaj, Konflikt interesów…, s. 32.
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Przyjęcie założenia, iż interes publiczny jest swego rodzaju elementem wspólnym
ogółu interesów indywidualnych nie oznacza jednak tożsamości w zakresie interesów
jednostkowych wszystkich podmiotów. Zajęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby
do stwierdzenia braku różnic w zakresie osobowości i podmiotowości jednostek. Jak
wskazuje M. Zdyb – podłożem owej nietożsamości są często faktyczne stosunki społeczne. Prawodawca stanowiąc normy prawa administracyjnego próbuje stworzyć „wspólny
wyznacznik, wspólną formułę”, uwzględniającą także wartości ponadjednostkowe tych
interesów. Tym samym „wybiega poza faktyczne stosunki społeczne i tworzy w pewnym
sensie normatywny model życia publicznego”31, mający charakter sztuczny. Zadanie
podmiotu stosującego prawo, opierającego decyzję na normach generalno-abstrakcyjnych wyinterpretowanych z owego modelu, polega na wypełnieniu treścią klauzul generalnych interesu publicznego (społecznego) i interesu indywidualnego w odniesieniu do
konkretnego stanu faktycznego w kontekście aktualnej sytuacji polityczno-społecznej.
III.
Założenie braku tożsamości interesu indywidualnego oraz interesu publicznego
(społecznego) otwiera bardzo interesujące perspektywy badawcze w kontekście procesów decyzyjnych, w tym procesów tworzenia i stosowania prawa. W odniesieniu do administracji publicznej i działań przez nią podejmowanych warto wskazać na możliwości
wykorzystania analizy konfliktowej w badaniach nad drugim z tych procesów. Jak zauważa J. Zimmermann to właśnie formy działania administracji publicznej, które służą
stosowaniu prawa administracyjnego wobec indywidualnego adresata normy, stojącego
poza aparatem administracyjnym, są najważniejszymi z punktu widzenia ogółu zadań
administracji publicznej oraz istoty i celu całego prawa administracyjnego.32 To w tych
procesach najlepiej uwidaczniają się cechy specyficzne administracji, które z jednej strony odróżniają ją od władzy ustawodawczej, a z drugiej od władzy sądowniczej. Właśnie
z uwagi na te właściwości analiza konfliktowa może dostarczyć bardzo wielu ciekawych
i praktycznie użytecznych informacji.
Już na wstępie można sformułować tezę o permanentnym konflikcie interesów
w procesach decyzyjnych w administracyjnym typie stosowania prawa. W trakcie całego procesu dochodzi do ujawnienia się i wzajemnego oddziaływania różnych interesów,
które wpływają na rozumowania podejmowane przez podmiot decyzyjny, a w konsekwencji na ostateczną treść decyzji.
Konflikt ten zakłada już sam ustawodawca, który w art. 7 kpa stanowi, iż „w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują
wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.” Norma ta, stanowiąca jedną z zasad ogólnych postępowania administracyjnego33, wskazuje
na konieczność ważenia dwóch interesów. Z jednej strony (słusznego) interesu indywidualnego jednostki, a z drugiej szeroko pojętego interesu społecznego (publicznego),
31 M. Zdyb, Prawny interes jednostki…, s. 221.
32 J. Zimmermann, Prawo…, s. 341.
33 Jak zaznacza J. Zimmermann zasada wyrażona w art. 7 kpa jest postrzegana jako wskazówka interpretacyjna dla całego prawa materialnego. – szerzej J. Zimmermann, Prawo…, s. 315.
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który realizuje lub w którego imieniu działa organ administracji publicznej.34 Oznacza
to, iż stosowanie prawa przez organy administracji może być rozważane w kontekście
ciągłego napięcia na linii jednostka – organ. Jednocześnie jednak, jak podkreśla się
w doktrynie, organy administracji nie mają własnych interesów, a jedynie kompetencje
i zadania.35 Organ nie odnosi ze swych uprawnień jakichkolwiek korzyści i jego zachowania nie mogą być mierzone miarą takiej korzyści.36
W procesie stosowania prawa podmiot decyzyjny będzie musiał dokonać ustalenia
oraz ważenia interesu indywidualnego i publicznego. W perspektywie historycznej,
w doktrynie i orzecznictwie, wykształciły się różne stanowiska dotyczące ich wzajemnej relacji.37 Współcześnie wydaje się dominować to zaprezentowane w orzeczeniu NSA
z 18 listopada 1993 r.38, w którym sąd stwierdził, iż „w państwie prawa nie ma miejsca
dla mechanicznie i sztywno pojmowanej zasady nadrzędności interesu ogólnego nad
interesem indywidualnym”.39 Ponadto, na gruncie wspomnianego przepisu kpa, orzecznictwo polskich sądów administracyjnych wypracowało ogólną regułę, w myśl której
„organ administracji powinien załatwić sprawę w sposób zgodny ze słusznym interesem obywatela, jeśli nie stoi temu na przeszkodzie interes społeczny, ani nie przekracza to możliwości organu administracji wynikających z przyznanych mu uprawnień
i środków”.40 Na podmiot stosujący prawo nałożony jest więc obowiązek ustalenia o jakie interesy „chodzi” w konkretnym stanie faktycznym oraz ewentualnego wykazania,
iż interes publiczny jest na tyle ważny, że konieczne jest przyznanie mu pierwszeństwa.
Ta ogólna formuła nie daje jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o sposób
rozstrzygania konfliktu interesu indywidualnego i publicznego, nie eliminuje także
wszelkich wątpliwości jakie mogą występować w konkretnej sytuacji. Interes publiczny
nie jest bowiem sumą interesów indywidualnych, lecz jest wyprowadzany z wartości
wiązanych z interesami indywidualnymi.41 Ponadto podmiot zewnętrzny może pozostawać z administracją publiczną w różnych relacjach. Mogą one być rozumiane obiektywnie, z punktu widzenia obowiązującego prawa, istniejących stosunków społecznych,
norm moralnych, zwyczajów albo też subiektywnie, jako samo odczucie podmiotu zewnętrznego i jego własne oczekiwanie w stosunku do administracji publicznej. Obywa34 Ibidem, s. 312-313.
35 Szerzej J. Boć, Pojęcie administracji [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010, s. 21.
Autor ten zauważa, iż interesy są zawsze wartościami zewnętrznymi wobec organów administracji.
36 J. Zimmermann, Prawo…, s. 301.
37 Szerzej na ten temat m.in. J. Zimmermann, Prawo…, s. 315-316; A. S. Duda, Interes prawny…,
s. 43-48, P. J. Suwaj, Konflikt interesów…, s. 33-35.
38 Wyrok NSA z 18.11.1993, III ARN 49/93, OSNC 1994/9/181.
39 Podobnie do tego problemu odnosi się Trybunał Konstytucyjny – zob. wyrok TK z 20.03.2006,
K 17/05, OTK-A 2006/3/30.
40 Zob. np. wyrok NSA z 11.06.1981 r., SA 820/81, CBOSA; wyrok WSA w Rzeszowie z 14.03.2009,
I SA/Rz 789/08, LEX nr 542922; wyrok WSA w Opolu z 12.03.2009, II SA/Op 21/09, LEX nr 543834;
wyrok NSA z 19.12.2009, I OSK 169/08, LEX nr 518226; wyrok NSA z 10.12.2008, I OSK 1547/07,
CBOSA; wyrok NSA z 14.10.2008, I OSK 1632/07, CBOSA; wyrok NSA z 8.05.2008, I OSK 1175/07,
CBOSA; wyrok NSA z 31.03.2008, I OSK 853/07, CBOSA; wyrok NSA z 19.06.2007, I OSK 1464/06,
CBOSA.
41 J. Zimmermann, Prawo…, s. 314.
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tel może odczytywać potrzebę określonego zachowania się administracji z konkretnej
normy prawnej bądź też subiektywnie odczuwać taką potrzebę.42
Konflikt interesów indywidualnego i publicznego ma charakter potencjalny i w konkretnym stanie faktycznym wcale nie musi do niego dochodzić. Zwraca na to uwagę
m.in. P. Suwaj, zdaniem której podmioty biorące udział w procesie administrowania
mogą mieć interesy i dążenia jednoznaczne, tożsame i zbieżne, ale i sprzeczne – rozbieżne i przeciwstawne.43 Jak zauważa J. Zimmermann interes publiczny może być postrzegany jako interes całego społeczeństwa, czyli taki stan rzeczy, w którym zapewniona jest
realizacja interesów ogółu z poszanowaniem interesów jednostki.44 Wskazuje on również na motywację samej jednostki. W jego opinii w odniesieniu do interesu publicznego dany podmiot nie jest czymś zainteresowany bezpośrednio „dla siebie”, ale dla dobra
wspólnego. To zainteresowanie dobrem wspólnym może wynikać z pobudek społecznych, moralnych, altruistycznych lub patriotycznych, ale może także być umotywowane
własną korzyścią, którą podmiot odniesie „za pośrednictwem” dbania o dobro wspólne.45 Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż ewentualny konflikt pomiędzy interesem
indywidualnym a publicznym może mieć różny zakres. Jeśli interesy wzajemnie się nie
wykluczają w procesie decyzyjnym będzie można podjąć próbę ich „pogodzenia”.
Jednak potencjalność konfliktu tych dwóch interesów nie oznacza zanegowania postawionej na wstępie tezy o występującym w administracyjnym typie stosowania prawa permanentnym konflikcie interesów. W procesach tych na ostateczną treść decyzji wpływać
bowiem mogą również inne interesy. Wszystko zależy od konkretnego stanu faktycznego.
W tym kontekście można wskazać m.in. na sytuację, tzw. „quasi-sporu”. Pojęciem
tym posługuje się L. Leszczyński dla ukazania odrębności między sporem w typie sądowym („klasycznym”) i administracyjnym.46 Z sytuacją taką mamy do czynienia np.
w postępowaniu przetargowym, gdy organ administracji musi wybrać jedną spośród
kilku konkurujących za sobą ofert. W toku procesu decyzyjnego uwidocznią się interesy
poszczególnych jego uczestników. W takim przypadku dochodzi do konfliktu interesów
jednostkowych oferentów, z których każdy chce odnieść zwycięstwo, ale jednocześnie na
korzystnych dla siebie (dających się zaakceptować) warunkach. W sytuacji, gdy przetarg
wygrać może tylko jedna w ofert, podmioty te „konkurują” między sobą. Jednocześnie
organ administracji będzie dążył do wybrania oferty najkorzystniejszej (biorąc pod uwagę
różnorodne kryteria) z punktu widzenia interesu publicznego, który reprezentuje.
Warto również zwrócić uwagę na konflikty jakie mogą występować w postępowaniu
odwoławczym. Cechą charakterystyczną stosunku administracyjnego, jaki łączy adresata
decyzji i organ, który ją wydał jest nierównorzędność podmiotów.47 Z zupełnie inną relacją między tymi podmiotami będziemy mieli natomiast do czynienia w postępowaniu
przed organem administracji wyższej instancji, w przypadku złożenia przez jednostkę
odwołania od podjętej decyzji. Następuje wtedy zrównanie stron stosunku administracyj-

42 Ibidem, s. 312.
43 P. J. Suwaj, Konflikt interesów…, s. 40.
44 J. Zimmermann, Ordynacja podatkowa…, s. 133.
45 J. Zimmermann, Prawo…,. s. 314.
46 Szerzej L. Leszczyński, Zagadnienia…, s. 23-24.
47 Szerzej zob. m.in. J. Zimmermann, Prawo…, s. 297-310 oraz powoływana tam literatura.
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noprawnego. Oznacza to jednocześnie „przeniesienie” konfliktów, o których była mowa
na „wyższy poziom”. Jednostka niezadowolona z decyzji (nieuwzględnienie lub tylko częściowe uwzględnienie jej interesów) wchodzi w spór z organem, który ją wydał.
Konflikt interesów w administracyjnym typie stosowania prawa nie ogranicza się
wyłącznie do konfliktu między interesem indywidualnym jednostki a interesem publicznym oraz różnymi interesami indywidualnymi. Nie wyczerpuje to wszystkich problemów, które mogą być poddawane badaniu w ramach analizy konfliktowej tych procesów. W jego trakcie uwidaczniać się bowiem mogą również m.in. interesy prywatne.
W odniesieniu do jednostki interes ten jest (może być) zasadniczo tożsamy z interesem
indywidualnym. Interesu prywatnego nie będzie miał natomiast organ decyzyjny (o
czym była mowa wcześniej). Nie można jednak wykluczyć, iż będzie go posiadał piastun organu. Chodzi o przypadek, gdy jedna osoba będzie jednocześnie reprezentować
interes publiczny oraz swój interes prywatny. Jak zauważa P. Suwaj konflikt taki jest
dylematem natury lojalnościowej.48 W tym miejscu otwiera się bardzo ciekawe pole do
prowadzonych analiz m.in. nad motywami jakimi kieruje się piastun organu oraz relacjami interesu prywatnego do innych interesów i ich wzajemnego wpływu na proces
decyzyjny oraz treść decyzji stosowania prawa.
Ponadto biorąc pod uwagę „zasięg działania” organów administracji, na procesy
decyzyjne wpływać mogą jeszcze inne interesy. J. Zimmermann wskazuje, iż „w świetle nowych rozwiązań szczegółowych prawa administracyjnego, większe niż dotychczas staje się znaczenie interesów poszczególnych grup, które obok albo w konkurencji
z podmiotami indywidualnymi, stają się partnerami administracji publicznej. Coraz
częściej powstają więc napięcia między interesem indywidualnym a interesem grup
społecznych.”49 Nabiera to dodatkowego znaczenia szczególnie w kontekście obowiązujących regulacji prawnych, które odnoszą się do m.in. „zbiorowego interesu konsumentów”, „zbiorowego interesu członków samorządu” (np. lekarskiego).50
Nie bez znaczenia pozostaje również interes lokalny (związany z samorządem terytorialnym), który jest swoistą odmianą interesu publicznego, ale ograniczonego zasięgiem. Również na tym tle może dochodzić do powstawania różnego rodzaju konfliktów.
Zdaniem bowiem J. Zimmermanna interes lokalny (regionalny) może kolidować z interesem indywidualnym, a z drugiej z interesem ogólnopaństwowym.51

48 Szerzej P. J. Suwaj, Konflikt interesów…, s. 41 i n.
49 Szerzej J. Zimmermann, Prawo…, s. 316; zob. również wyrok NSA z 13.05.2009, II OSK 815/08, LEX
nr 547227; wyrok WSA we Wrocławiu z 5.09.2006, IV SA/Wr 396/05, LEX nr 297237; wyrok WSA
w Warszawie z 24.06.2005, I SA/Wa 295/05, CEBOSA; wyrok WSA w Warszawie z 19.05.2005, I SA/
Wa 43/05, CBOSA. Na temat konfliktu między interesem ogólnym publicznym (dobro ogólne),
a interesem indywidualnym i grupowym wypowiedział się również Trybunał Konstytucyjny –
zob. wyrok TK z 30.01.2001, K 17/00, OTK 2001/1/4.
50 A. Duda prowadzi rozważania nad ewentualną możliwością ich utożsamiania z interesem publicznym. Szerzej A. S. Duda, Interes prawny…, s. 40-42. Zauważa on, iż to czy dany interes grupowy
należy traktować jako interes publiczny, czy też inny rodzaj interesu ponadindywidualnego zależy
od konkretnego przypadku.
51 Szerzej J. Zimmermann, Prawo…, s. 316. Podkreśla on, iż w przypadku kolizji interesu lokalnego
z interesem ogólnopaństwowym pierwszeństwo należy przyznać drugiemu z nich, „gdyż nie może
być mowy o przeciwstawieniu państwu samorządu terytorialnego”.
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Jak więc widać w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego, wpływ na treść
podejmowanej decyzji mogą wywierać różnorodne interesy. Dopełniając ich charakterystyki nie można zapomnieć o specyficznych dla organów administracji powiązaniach
– hierarchicznych i politycznych52. Również ujawniające się na tym tle interesy mogą
w różny sposób oddziaływać na decyzje organów administracji. Analiza decyzyjna musi
więc uwzględniać kontekst organizacyjny procesów decyzyjnych.53
Należy jednak pamiętać, iż niezależnie od tego jakie w konkretnej sytuacji interesy znajdą się ze sobą w konflikcie oraz jaka ostatecznie będzie treść decyzji stosowania prawa, podstawową zasadą funkcjonowania administracji publicznej w państwie prawa jest zasada praworządności.54 Oznacza to, iż proces decyzyjny musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi
normami, a jego rozstrzygnięcie musi mieścić się w granicach prawnie określonych.
Jak więc widać stosowanie prawa w typie administracyjnym odbywa się w sytuacji
ciągłego konfliktu interesów.55 Należy jednak zaznaczyć, iż nie musi to prowadzić do wypaczeń, konflikty bowiem, będące jedną ze stałych relacji zachodzących w społeczeństwie,
pełnią nie tylko funkcje destrukcyjne, ale i konstruktywne.56 Dodatkowo – jak podkreśla
A. Słaboń, funkcje konfliktu zachodzącego w ramach systemu społecznego w konkretnym
przypadku, mają zazwyczaj instrumentalny charakter. Mogą być postrzegane jako swoiste
„narzędzie” umożliwiające dokonanie modyfikacji w obrębie rzeczywistości społecznej.57
IV.
Badania nad analizą konfliktową procesów stosowania prawa w typie administracyjnym mogą być prowadzone z różnych punktów wiedzenia. Może ona być przedmiotem zainteresowania nauk prawnych, politycznych, socjologii czy psychologii. Analizą
można obejmować zarówno cały proces dochodzenia do konkretnego rozstrzygnięcia
i wpływ poszczególnych interesów na rozumowania podejmowane w tym procesie, jak
również sam efekt końcowy w postaci decyzji. W tym kontekście można badać wpływ
poszczególnych interesów na decyzje „związane” i „swobodne”, na decyzje wydawane
na wniosek lub z urzędu, czy też na decyzje podejmowane przez organy pierwszej instancji oraz wydawane w postępowaniu odwoławczym (z uwzględnieniem „rodzaju” organu odwoławczego). Badania te można prowadzić uwzględniając interesy i wpływ na
proces stosowania prawa poszczególnych jego uczestników (zarówno organu i adresata
decyzji, jak również innych podmiotów, które mogą być bezpośrednio lub chociażby
pośrednio zainteresowane treścią rozstrzygnięcia). Można nimi objąć również wpływ

52 Jak zauważa L. Leszczyński „usytuowanie administracji w bardziej lub mniej bezpośredniej bliskości w stosunku do układu politycznego powoduje, że transmisja celów politycznych na działania tych organów jest zawsze łatwa” – Szerzej L. Leszczyński, Kategoria interesu…., s. 70.
53 Szerzej H. Groszyk, A. Korybski, Podejście decyzyjne…, s. 536.
54 Szerzej Z. Kmieciak, Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000,
s. 47-63.
55 Jednocześnie jednak nie można całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia sytuacje, w której
interesy „leżące u podstaw” procesu decyzyjnego są ze sobą zbieżne. W niektórych przypadkach
kolizja może w ogóle nie zachodzić lub zachodzić w nieznacznym stopniu. Wszystko determinowane jest cechami specyficznymi stanu faktycznego.
56 A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007, s. 21.
57 Szerzej A. Słaboń, Konflikt społeczny i negocjacje, Kraków 2008, s. 59.
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decyzji na realizację określonej polityki, w tym na realizację celów jakie zakłada ośrodek
władzy w państwie. W tej perspektywie konieczne wydaje się również uwzględnienie
funkcjonowania organizacji państwowej w strukturach międzynarodowych i ponadnarodowych, które również mogą prowadzić do powstawania sytuacji konfliktu interesów. Na proces wydawania decyzji można więc spojrzeć od strony organizacji państwowej, społeczeństwa, jednostek oraz ich grup. Ciekawym przedmiotem analiz może być
również wpływ powiązań organów administracji publicznej na podejmowane decyzje,
w szczególności wpływ decyzji organów wyższego stopnia na decyzje podejmowane
w pierwszych instancjach oraz rola orzecznictwa sądów administracyjnych. Badać
można wreszcie czynniki psychologiczne, które determinują określone postępowanie
uczestników procesu decyzyjnego, w tym procesy zachodzące w umysłach osób wydających decyzje, zwracając uwagę na ich motywy w zależności od typu sprawy, rodzaju
organu odwoławczego, sytuacji (aksjologii) społecznej.
Są to tylko niektóre z możliwych zastosowań analizy konfliktowej w badaniach nad
procesami decyzyjnymi w administracyjnym typie stosowania prawa. Mogą one być
prowadzone zarówno z perspektywy opisowo-wyjaśniającej, jak również normatywnej.
Z całą pewnością pogłębiona analiza powyższych problemów może dostarczyć wielu
przydatnych informacji o charakterze poznawczym i praktycznym.
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NOWE PRAWO WYBORCZE DO SENATU
UWAGI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM USTAWY
Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY
W dniu 5 stycznia 2011 r. Sejm uchwalił nowy kodeks wyborczy, który zastąpi wkrótce dotychczasowe ordynacje wyborcze1.
Regulacja ta była przedmiotem prac ekspertów już od dłuższego czasu. Postulaty takie zgłaszali w doktrynie W. Skrzydło, B. Banaszak, J. Buczkowski, K. Skotnicki,
A. Żukowski2. Powodami jego uchwalenia miały być: zapewnienie stabilności prawa
wyborczego, poprawienie rozwiązań dotyczących finansowania polityki. Czynnikiem
stabilizującym prawo wyborcze miało być również odpowiednie vacatio legis przepisów
zmieniających3.
W porównaniu jednak z propozycjami składanymi w latach dziewięćdziesiątych4 nie
wzięto pod uwagę, że od momentu, gdy wielu wybitnych specjalistów z zakresu prawa
konstytucyjnego tworzyło pierwszy projekt kodeksu wyborczego, zaistniały dwa istotne wydarzenia mające wpływ na jego treść: uchwalenie nowej konstytucji z roku 1997
i akcesja Polski do Wspólnot Europejskich.
Uchwalony niedawno kodeks wyborczy budzi niewielkie wątpliwości natury konstytucyjnej. Po pierwsze art. 123 wprowadza zakaz stosowania trybu pilnego do „ustaw
(a nie ustawy—W.O.) dotyczących wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu
oraz organów samorządu terytorialnego”. Treść tego przepisu zakłada zatem obowią1 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz. U. Nr 21, poz. 112. Art. 1 ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy przewiduje, że Kodeks wyborczy
wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 7. sierpnia 2011 r. Zastąpi on
dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja
wyborcza do Parlamentu Europejskiego.
2 Problematykę zmian prawa wyborczego i poglądy omawia szeroko K. W. Czaplicki. Zob. K.W. Czaplicki, O potrzebie stabilności prawa wyborczego. Wybrane problemy, Toruń 2009.
3 W sprawie aktualnych problemów zmian w prawie wyborczym zob. M. Rulka, Kilka uwag w związku z pracami nad kodeksem wyborczym, „Przegląd Legislacyjny”, 2010, nr 1, s. 87-104; S. Kubas, Aktualne dylematy parlamentarnego prawa wyborczego (wybrane zagadnienia), „Przegląd Sejmowy”,
2010, nr 5, s. 111-125.
4 Najpełniej problem prac nad kodeksem wyborczym w latach 90-tych przedstawia A. Patrzałek,
W. Skrzydło, Cele i zasady kodyfikacji prawa wyborczego w Polsce, „Przegląd Sejmowy”, 1997, nr 2, s. 9-21.
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zywanie nie jednej, lecz więcej niż dwóch ustaw regulujących proces wyborczy. Inny
natomiast przepis konstytucji odwołuje się wprost do tradycyjnego określenia „ordynacja wyborcza”. Postanowienia art. 228 ust. 6 Konstytucji, formułują zakaz zmieniania
ordynacji wyborczych w czasie trwania stanu nadzwyczajnego.
Zatem nie budzi żadnych wątpliwości, że nadal tryb pilny nie będzie miał zastosowania do zmian kodeksu wyborczego, gdyż przywoływany już wcześniej art. 123 zakazuje
stosowania go również i do kodeksów, to można mieć obawy co do dalszego stosowania
art. 228 ust. 6 Konstytucji. Zakaz zmiany prawa wyborczego w obecnej jego formie, nie
wynika z literalnej treści tego przepisu. Zdaje się, że bezpieczniej byłoby przeprowadzić
kodyfikację prawa wyborczego pozostawiając tradycyjną polską nazwę „ordynacja” niż
wzorowanie się na obcych rozwiązaniach ustrojowych5. Tym bardziej, że w roku 2001
doszło do takiej częściowej kodyfi kacji prawa wyborczego do Sejmu i Senatu poprzez
uchwalenie jednej ordynacji wyborczej6.
Przy uchwalaniu kodeksu wyborczego nie wzięło też pod uwagę konsekwencji wynikających z naszej akcesji do Unii Europejskiej. Moje wątpliwości wzbudza dodanie
do treści Kodeksu regulacji dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski nie jest bowiem organem państwa, ale organem organizacji o charakterze ponadnarodowym. W zakresie w jakim bowiem kodeks reguluje wybory do
Parlamentu Europejskiego implementuje rozwiązania określone w dyrektywie unijnej7.
Umieszczenie tych materii hipotetycznie może spowodować, że w przyszłości rozwiązania prawa UE wpłynąć mogą nie tylko na odpowiednie części ustawy dotyczącej wyborów europosłów, ale także na rozwiązania części ogólnej Kodeksu. W szczególności
może to dotyczyć różnych definicji partii politycznych na poziomie europejskim i polskim oraz kwestii finansowania wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Jednym z ważniejszych powodów uchwalenia kodeksu wyborczego miało być zapewnienie trwałości rozwiązań prawa wyborczego. Samo przeświadczenie, że nadanie
5 Termin ordynacja w języku polskim oznacza „określony w prawie sposób, w jaki zostaną przeprowadzone wybory”. Słownik Języka Polskiego, red. M. Bańko, t. 3, Warszawa 2007, s. 320. Określenie ordynacje ma jednak wcześniejszą genezę. Był to termin używany dla określenia aktów króla
wydawanych bez udziału Sejmu. Ordynacje uniwersały, monarcha stanowił obok ustaw królewskich-przywilejów i deklaracji. Zob. D. Mikułła, Król w prawie ustrojowym Rzeczypospolitej po
1573 r. [w:] Nad społeczeństwem staropolskim. Tura-Instytucje-Gospodarka w VI-XVIII stuleciu,
K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007. s. 29. Termin „ordynacja wyborcza do Sejmu” stosowany
był od uchwalenia pierwszej ordynacji do Sejmu z 28 lipca 1922 r. Dz. U. z 1922 r., Nr 66, poz. 591.
Dodać również można, że także i ona była wcześnie nowelizowana, gdyż jej pierwsza zmiana miała
miejsce już 21 września 1922 r. Dz. U. z 1922 r., Nr 81, poz. 723.
6 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 190, poz. 1360, Zmiany Dz. U z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 oraz z 2010 r., Nr 212, poz. 1385.
7 Por. Dyrektywę Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami.
Dziennik Urzędowy L 329, 30/12/1993 P. 0034 – 0038. W części dotyczy to również prawa wyborczych
obywateli Unii Europejskiej w wyborach samorządowych zawartych w Dyrektywie Rady 94/80/WE
z dnia 19 grudnia 1994 r. ustanawiającej szczegółowe zasady korzystania z prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii zamieszkałych w Państwie Członkowskim,
którego nie są obywatelami. Dziennik Urzędowy L 368, 31/12/1994 P. 0038-0047.
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nazwy „kodeks” zapewni tej regulacji większą stabilność, wydaje się przejawem myślenia „życzeniowego”. Wystarczy przeanalizować częstotliwość zmian kodeksu cywilnego
czy kodeksów postępowania karnego i cywilnego w ostatnich latach, by przekonać się,
jak w niewielkim stopniu wpływa to na trwałość ich postanowień8. Pokazuje to również
przykład samego Kodeksu wyborczego, który już w miesiąc od swojego uchwalenia doczekał się pierwszej swojej nowelizacji9. Kolejny też projekt zmian czeka na swoje rozpatrzenie w Sejmie10. Uchwalenie Kodeksu wyborczego doprowadzi do tego, że zamiar
zmiany jednego z postanowień proceduralnych jednego działu dotyczącego wyborów
spowoduje możliwość dokonywania zmian w innych procedurach wyborczych. Można
zatem powiedzieć, że uchwalenie Kodeksu doprowadzi do zjawiska wprost przeciwnego
od zamierzonego – to jest do zwiększenia liczby nowelizacji.
Żadną też miarą nie da się zastosować obecnie zaleceń zawartych w Kodeksie Dobrej
Praktyki w Sprawach Wyborczych. Dokument przyjęty i rekomendowany przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy na sesji w dniu 23 maja 2003 r., który w części II pkt 2
formułuje zasadę, iż „zasadnicze elementy prawa wyborczego, w szczególności właściwy
system wyborczy, członkostwo w komisji wyborczej oraz ustalenie granic okręgów wyborczych nie powinny być zmieniane co najmniej jeden rok przed wyborami11. Z uwagi na kalendarz wyborczy przewidujący konieczność przeprowadzenia różnego rodzaju
wyborów praktycznie co rok, literalne stosowanie rekomendacji zezwalałoby na zmianę
ordynacji wyborczej dopiero w roku 2012 i 2013, gdyż już w roku 2014 istnieje konieczność
odbycia wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. Bardziej realistyczne
jest zastosowanie się do reguł jaką określił w swoim orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny.
Stwierdził on, iż „swoistym minimum powinno być uchwalenie istotnych zmian w prawie wyborczym, co najmniej sześć miesięcy przed kolejnymi wyborami, rozumianymi
nie tylko jako sam akt głosowania, ale jako całość czynności objętych tzw. kalendarzem
wyborczym. Ewentualne wyjątki od tak określonego wymiaru mogłyby wynikać jedynie
z nadzwyczajnych okoliczności o charakterze obiektywnym”12.
Nie można zgodzić się też z poglądem, że kodyfikacja przyczyni się do spopularyzowania wiedzy o wyborach w społeczeństwie. Rozmiary regulacji, jak również bardzo
precyzyjny a zarazem trudny jeżyk fachowy ustawy nie jest, moim zdaniem, w stanie
zachęcić do jej dogłębnej lektury.
Niewątpliwie najbardziej ciszą się z tej regulacji służby państwa odpowiedzialne za
przeprowadzenie wyborów. Jednolita terminologia zawarta w ustawie przyczyni się lepszego stosowania jej przepisów. Jednym z ważniejszych zmian jakie nastąpiły w związku
8 W obecnej VI kadencji Sejmu na blisko 800 uchwalonych ustaw, prawie jedną dziesiątą
z nich stanowiły różnego rodzaju nowelizacje kodeksów. Por. http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/
ustawyall?OpenAgent&6&89.
9 Była to ustawa z 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks Wyborczy, Dz. U. Nr 26 poz. 134. Nowa
regulacja uszczegóławia zasady prowadzenia kampanii wyborczej.
10 Zob. Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy. Druk nr 3990 Sejmu VI kadencji.
11 European Commission for Democracy Through Law, Code of Practice in electoral Matters. Guidelines and Explanatory Report. Zob. tłumaczenie polskie: na stronie PKW w zakładce „prawo wyborcze” http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_caat_id=20806&layout=1.
12 Zob. wyrok TK (sygn. akt 31/06), s. 30-31.
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uchwaleniem Kodeksu wyborczego jest uregulowanie na nowo sytemu organów wyborczych. Ustawa wprowadziła nieznane wcześniej kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej(PKW), jak również na nowo określiła rolę i zadania komisarzy wyborczych. Zwiększenie „decyzyjnej roli” PKW, uczynić z niej może organ „o charakterze politycznym”. Do
tej pory rola PKW była rolą stwierdzającą określony stan rzeczy. Nową rolę komisji zilustrować można przykładem jej kompetencji w zakresie przyjmowania (z zastrzeżeniami)
lub odrzucania sprawozdania finansowego. Może to spowodować w przyszłości większe
zainteresowanie polityków wpływania na skład osobowy PKW. Teoretycznie przy kolejnej
nowelizacji łatwo można by tego dokonać chociażby poprzez wprowadzenie kadencyjności członków PKW, lub uchylenie przepisu mówiącego, że w jej skład mogą wchodzić lub
zostać powołany także sędziowie w stanie spoczynku (art. 157 § 4).
Z tych samych względów jestem zdania, że nie jest właściwym rozwiązaniem
umieszczanie w ustawie przepisu aby to właśnie PKW „po porozumieniu z właściwym
do spraw zagranicznych” zapraszało międzynarodowych obserwatorów wyborów. Pomijając nieostrość terminu „po porozumieniu”, nie jest do końca jasne czy jest to prawo
czy też obowiązek komisji. Dziwi natomiast fakt, że w ustawie uregulowano instytucję
„obserwatorów międzynarodowych” a nie wprowadzono inną wynikającą z naszych
zobowiązań prawnomiędzynarodowych powinność zapraszania „obserwatorów lokalnych”. Uznano, że wystarczająca w tym zakresie jest instytucja „mężów zaufania”.
W społeczeństwie istnieje wiele stowarzyszeń, które nie biorą udział w wyborach, ale są
żywotnie zainteresowane procesem wyborczym. Osobiście uważam, że obecność takich
obserwatorów przy wyborach, w większym stopniu, niż obecność obserwatorów międzynarodowych, wpłynęłaby na jakość realizacji procesu wyborczego.
Interesującym rozwiązaniem kodeksu jest zawarcie w ustawie parytetów, a właściwie
kwoty 35% na listach wyborczych dla kobiet i mężczyzn. Wydaje się, że obecne propozycje nie wzbudzają wątpliwości natury konstytucyjnej, gdyż wymagają one uwzględnienia na listach wyborczych w podobnym procencie kandydatów płci męskiej i żeńskiej.
Na przyszłość jednak należy zaproponować by zmianom tego typu towarzyszyło przyjęcie konstytucyjnych regulacji dotyczących tzw. „pozytywnej dyskryminacji”. Zmiany
tego typu odnaleźć można w konstytucji Austrii13, Niemiec i Włoch14. Trzeba również
pamiętać, że próba wprowadzenia takich zmian skończyła się na Słowacji wyrokiem
Sądu Konstytucyjnego z 2005 r. o niezgodności tych zmian z ustawą zasadniczą. Jako
instytucja prawa wyborczego parytet na listach wyborczych został wprowadzony w takich krajach Unii Europejskiej, jak Słowenia, Belgia, Francja, Hiszpania i Portugalia.
W takich państwach, w których udział kobiet w parlamencie jest największy rozwiązania, jak Norwegia, czy Szwecja, takie regulacje nie były wcale potrzebne.

13 Nowelizacja z 15 maja 1998 r. polegała na nadaniu nowej treści art. 7 ust. 2 i 3. Zgodnie z nowym
brzmieniem przywoływanych przypisów: Federacja, kraje i gminy zapewniają rzeczywistą równość kobiet i mężczyzn. Środki sprzyjające osiągnięciu faktycznej równości kobiet i mężczyzn,
w szczególności przez usunięcie istniejących nierówności, są dopuszczalne.
14 W styczniu 2003 r. znowelizowano art. 51 Konstytucji dodając w nim zdanie: Wszyscy obywatele
obojga płci mają na równych zasadach dostęp do urzędów publicznych i do stanowisk wybieralnych, stosownie do wymogów określonych przez ustawę. W tym celu Republika podejmuje specjalne środki, wspierające ideę równych możliwości kobiet i mężczyzn.
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Można jednak zastanawiać się, jakie będzie to miało konsekwencję dla całości systemu partyjnego. Jest bowiem powszechnie znane, że wyborcy a w szczególności kobiety wykazują większe zaufanie do kobiet niż do mężczyzn. Potwierdzają to wyniki
badań przeprowadzanych przez CBOS w roku 2009 r. na zlecenie „Kongresu Kobiet
Polskich”– głównej organizacji, która lobowała za nowymi rozwiązaniami. W badaniach tych zadano pytanie, czy „gdyby miała Pani do wyboru kobietę i mężczyznę, którzy startowaliby w wyborach do Sejmu z tej samej listy, byli w podobnym wieku, mieli
podobne wykształcenie, kompetencje oraz doświadczenie w polityce, to na kogo by Pani
głosowała?”. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że aż 62% ankietowanych głosowało
by raczej na kobietę 62%, zaś jedynie 22 % na mężczyznę15. Poglądy w tym zakresie były
znane jeszcze w okresie przed rokiem 1989 r. Ostatnią próbą reform prawa wyborczego
był „eksperyment” polegający na wprowadzeniu zasady, iż o jeden mandat w wyborach
do rad narodowych kandydować miały dwie osoby. Pilnie jednak dbano, aby o ten sam
mandat konkurowało na listach dwóch mężczyzn lub dwie kobiety. Żartobliwie można
zatem powiedzieć, że o ile wyniki badań potwierdzą się w praktyce, w następnej kadencji dla równowagi płci w Sejmie, konieczne będzie wprowadzenie szczególnych rozwiązań dla kandydujących mężczyzn. Wprowadzenie tego przepisu nie przyniesie dużych
zmian w reprezentacjach parlamentarnych największych polskich partii politycznych,
ale na pewno doprowadzi do zmian personalnych w partiach o średnim poparciu.
W takich formacjach jak SLD czy PSL, gdzie w większości okręgów wyborczych mogą
one liczyć na jeden lub dwa mandaty, spodziewać się należy, że wiele dotychczasowych
liderów list nie powtórzy swojego sukcesu wyborczego. Dotkliwie o rywalizacji z kobietą przekonał się w wyborach do Sejmu z 2007 roku w okręgu lubelskim nr 6 lider listy
SLD16. Okazać się może, że wprowadzenie parytetów może przynieść efekt podobny do
klęski listy krajowej w wyborach z czerwca 1989 r., kiedy to ówczesne partie polityczne
w Sejmie pozostały bez przywództwa politycznego, za to z wieloma nowymi posłami nie
mającymi wcześniejszego doświadczenia parlamentarnego.
Obok pozytywnych zmian, które przyniosło uchwalenie kodeksu wyborczego, zauważyć można niestety zmiany niekorzystne. Do zmian takich zaliczyć należy przyjęcie
nowych rozwiązań dotyczących wyborów do Senatu. Przykład ten pokazuje, jak dążenie
do ujednolicenia przepisów przepisy proceduralnych, stało się pretekstem do bezrefleksyjnych zmian dotyczących istoty przedstawicielstwa. Dzięki temu wybory do drugiej
izby stały się kolejny raz „eksperymentem ustrojowym”17.
15 Na pytanie zaś „jakie cechy kojarzą się Pani z kobietami czy też z mężczyznami działającymi
w polityce, więcej wskazań „raczej kobiety” padło w odpowiedziach dotyczących „uczciwości” (37
% do 4 % wskazań na mężczyzn), „umiejętności współpracy z innymi” (odpowiednio 27% do 16%),
„odpowiedzialności” (odpowiednio 46% do 8%), „wiarygodności” (odpowiednio 34 % do 8 %),
CBOS Raport z badań, Kobiety 2009, Warszawa, czerwiec 2009, s. 8-9.
16 W wyborach do Sejmu z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP w okręgu nr 6 Lublin startowały dwie doskonale znane wyborcom osoby: G. Kurczuk
i I. Sierakowska. Startujący jako lider listy G. Kurczuk zdobył 23.27 % głosów podczas gdy I. Sierakowska umieszczona na drugim miejscu listy 47, 20 %. por. http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/
PL/WYN/W7/6.htm.
17 Szeroko omawiam ten problem w swoim artykule: W sprawie nowego prawa wyborczego do Senatu [w:] Konstytucyjny ustrój państwa: księga jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły, red.
T. Bojarski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski, Lublin 2000, s. 197-209.
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Ubolewać jedynie można nad łatwością Sejmowi i Senatowi przychodzi podejmowanie o zmianach w prawie wyborczym. Wydaje się, że zmiany te są mniej istotne niż
zmiany konstytucyjne. W rzeczywistości jest jednak inaczej. To rozwiązania prawa wyborczego tworzą niezbędną przestrzeń do praktyki stosowania przepisów ustawy zasadniczej i wpływają na stabilność rządów. Uchwalenie ordynacji wyborczej do Sejmu
w roku 1991, a następnie w roku 1993 w nie mniejszym stopniu wpłynęło na kształt polskiej sceny politycznej, niż konstytucyjne rozwiązania dotyczące kompetencji Sejmu.
W wielu państwach debata na ostatecznym kształtem prawa wyborczego trwa latami,
a istotna zmiana prawa wyborczego daje asumpt do mówieniu, tak jak we Włoszech po
zmianie prawa wyborczego w roku 1993, o kolejnej Republice18.
Obecnie uchwalone zmiany prawa wyborczego do Senatu nie były poprzedzone żadną refleksją nad przyszłością dwuizbowości w Polsce. Co więcej, propozycje dotyczące
wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Senatu zostały odrzucone
w trzecim czytaniu w Sejmie19. Budowanie ordynacji wyborczej do parlamentu powinno
natomiast w pierwszym rzędzie uwzględniać konstytucyjną rolę Sejmu i Senatu w ustawie zasadniczej, a nie wyobrażenia czołowych partii politycznych na kształt prawa wyborczego. Przepisami tymi są w tym zakresie art. 10 i art. 95 Konstytucji RP. Szczególnie
ten ostatni przepis stwierdza, iż Sejm i Senat sprawują władzę ustawodawczą w Rzeczpospolitej Polskiej ale jedynie Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów.
Nie istnieją zatem konstytucyjne powodu dla których wybory do Senatu powinny mieć
charakter większościowy. Wprost przeciwnie, z punktu widzenia kompetencji drugiej
izby w procesie ustawodawczym, lepiej byłoby gdyby wybory do Senatu miały charakter proporcjonalny. Klasyczna reprezentacja większościowa, będąca jednak deformacją
preferencji wyborczych elektoratu ma sens głównie z uwagi na stabilność rządów. Senat
natomiast nie pełni żadnej roli w zakresie tworzenia i kontroli Rządu.
Zmiany prawa wyborczego do Senatu traktowano jako spełnienie obietnic jakie Platforma Obywatelska złożyła wyborcom20.
Dotychczasowy kształt przepisów wyborczych do Senatu ma w pełni rozpoznany
i pozytywny wpływ na system rządów w Polsce. Fakt jednoczesnego odbywania wyborów
do Sejmu i Senatu powoduje, że preferencje w wyborach do Senatu są przedłużeniem zachowań wyborców z wyborów do pierwszej izby. Tym samym, chociaż wybory do Senatu
powinny mieć charakter bardziej personalny, to odbywanie ich równocześnie z wyborami
do Sejmu powoduje, że wyborcy są skłonni głosować na kandydatów zgłoszonych przez tę
samą partię polityczną. Rezultaty kilku ostatnich wyborów do kolejnych kadencji Sejmu
i Senatu pokazują, że ta partia polityczna, która wygrywa wybory do Sejmu, odnosi nawet
większy sukces w wyborach do Senatu. To z kolei powoduje, że zwycięstwo w wyborach
do Senatu wzmacnia politycznie najsilniejszą w parlamencie partię polityczną która two18 Por. G. Sartori, Seconda Repubblica?: Si, ma bene, Milano, 1992, P. Grilli di Hortona, Il cambiamento politico in Italia. Dalla Prima alla Seconda Repubblica, Roma 2007.
19 W trakcie III czytania projektu ustawy za pozostawieniem dotychczasowych rozwiązań prawa wyborczego do Senatu za głosowało 214 posłów, przeciw było 208 posłów. Co ciekawe, całość ustawy została przyjęta jednomyślnie zobacz głosowanie 57 w trakcie 79 posiedzenia Sejmu w dniu 3. grudnia
2010 r. zob. Sprawozdanie Stenograficzne z 79 posiedzenia Sejmu w dniu 3. grudnia 2010 r., s. 249.
20 W tym tonie po uchwaleniu Kodeksu wyborczego wypowiadało się wielu czołowych działaczy PO
jak na przykład wiceszef klubu PO Waldy Dzikowski.
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rzy koalicję rządzącą. Przy innej linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w zakresie
poprawek Senatu, izba ta mogłaby też skutecznie wzmacniać nawet funkcjonowanie rządu
mniejszościowego, zapewniając mu możliwość realizowania polityki legislacyjnej.
Racją istnienia drugiej izby jest to, że stanowi ona inną reprezentację niż pierwsza izba.
Inny skład osobowy wynika z odbywania wyborów w innym niż pierwsza izba czasie (co nie
jest możliwe w Polsce z uwagi na rozwiązania konstytucyjne) lub w oparciu o podział na inne
okręgi wyborcze. Obecnie można powiedzieć, że racją funkcjonowania drugiej izby było realizowanie w większym stopniu interesów o charakterze regionalnym. Przez długi czas senatorowie byli wybierani z okręgów stanowiących województwa, co powodowało, że interesy
obszarów kraju słabiej zaludnionych, były dodatkowo reprezentowane w drugiej izbie.
Nie sposób również nie zauważyć, że dotychczasowe rozwiązania prawa wyborczego
powodują, że „mniejsze ryzyko polityczne” łączy się kandydowaniem do Sejmu niż do
Senatu. Dlatego też wielu byłych senatorów kontynuuje swoją dalszą karierę polityczną
w Sejmie, gdzie dodatkowo ich wpływ na decyzje polityczne jest większy niż w drugiej
izbie. Przyjęte rozwiązania stan taki jedynie pogłębiają.
Przyjęte rozwiązania w wyborach do Senatu nie zmieniają nic w rozdziale mandatów pomiędzy województwami. Dotychczasowo liczba mandatów przypadająca na województwa pozostała taka sama. Ich obszar podzielony został na 3 lub więcej okręgów
jednomandatowych. W podziale tym nie można zaobserwować konsekwencji, gdyż niektóre duże miasta podzielone są na dwa okręgi wyborcze21, zaś inne na okręgi wyborcze
złożone z części miasta i graniczących nim powiatów22.
Rozwiązania te nie przyniosą oczekiwanych zmian w kierunku większej personalizacji wyborów. W istocie zastąpiono bowiem jeden system większościowy na inny system
bardziej klasyczny. Przyjęcie jednomandatowych okręgów do Senatu nie przyniesie raczej radykalnych zmian w składzie osobowym Senatu następnej kadencji. Jak pokazuje
obecna praktyka poza kilkoma powszechnie znanymi przykładami Z. Romaszewskiego,
P.Ł.A. Andrzejewskiego, D. Simonides, A. Grześkowiak wybieranych do Senatu przez kilka kolejnych kadencji, pozostali senatorowie niezmiernie rzadko kiedy wybierani byli na
drugą kadencję. Jak dotychczas aż 400 senatorów pełniło mandat przez jedną kadencję,
zaś jedynie 100 senatorów przez dwie niekoniecznie kolejne kadencje23. Dane te dobitnie
potwierdzają wcześniej wyrażaną tezę, iż wybory do Senatu odbywane w tym samym co

21 Jako przykład może tu posłużyć na prawach powiatu Kraków podzielone pomiędzy okręg wyborczy
nr 32 – obejmujący część obszaru miasta, który stanowi Dzielnica II, Dzielnica III, Dzielnica IV,
Dzielnica XIV, Dzielnica XV, Dzielnica XVI, Dzielnica XVII, Dzielnica XVIII i okręg wyborczy nr
33 – obejmujący część obszaru miasta który stanowi Dzielnica I, Dzielnica V, Dzielnica VI, Dzielnica
VII, Dzielnica VIII, Dzielnica IX, Dzielnica X, Dzielnica XI, Dzielnica XII, Dzielnica XIII.
22 Przykładem może tu służyć okręg wyborczy nr 24 – obejmujący obszary powiatów: brzezińskiego,
łódzkiego wschodniego oraz część obszaru miasta na prawach powiatu Łódź jakim jest Osiedle Nr
8, Osiedle Nr 9 – Osiedle Nowosolna, Osiedle Nr 10 – Osiedle Mileszki, Osiedle Nr 11 – Osiedle Olechów – Janów, Osiedle Nr 12 – Osiedle Zarzew, Osiedle Nr 13 – Osiedle Stary Widzew, Osiedle Nr
14 – Osiedle Stoki, Osiedle Nr 15 – Osiedle Andrzejów, Osiedle Nr 16 – Osiedle Widzew – Wschód,
Osiedle Nr 26 – Osiedle Ruda, Osiedle Nr 27 – Osiedle Chojny, Osiedle Nr 28, Osiedle Nr 29 – Osiedle Górniak, Osiedle Nr 30 – Osiedle Piastów – Kurak, Osiedle Nr 31 – Osiedle Chojny -Dąbrowa,
Osiedle Nr 32 – Osiedle Wiskitno, Osiedle Nr 33, Osiedle Nr 35 – Osiedle Wzniesień Łódzkich.
23 XX lecie Odrodzonego Senatu, Warszawa 2010, s. 8.
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wybory do Sejmu czasie są przedłużeniem dokonanych preferencji wyborczych w wyborach do Sejmu. W niewielkim stopniu mają one charakter wyborów personalnych. Będą
zatem możliwe nieliczne spektakularne sukcesy kandydatów niezależnych o znanych nazwiskach, ale nie zmieni to raczej obecnego politycznego charakteru izby.
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych może być bardziej korzystne dla kandydatów którzy nie są aktywnymi politykami, gdyż z roku na rok zawód
ten cieszy się mniejszym prestiżem wyborców. Podczas gdy w badaniach z roku 1999,
poseł na Sejm w badaniach zajmował 16 miejsce z 42 procentami ocenami dużego prestiżu, 33 średniego, 21 małego i 4 procentami odpowiedziami „trudno powiedzieć”24,
w podobnym badaniu z roku 2009 zawód posła znalazł się na 32 miejscu z 24 procentami wskazań dużego prestiżu, 35 procentami wskazań średniego prestiżu 36 procentami
małego prestiżu i 6 procentami odpowiedzi „trudno powiedzieć”25. Przez okres dziesięciu lat zatem prestiż zawodu parlamentarzysty w opinii społecznej zmalał o połowę. Nie
sposób zatem liczyć, na inny spodziewany efekt nowych rozwiązań, polegający na przyciągnięciu do polityki wybitnych autorytetów społecznych, gdyż są oni zmuszeni do zamiany swojego zaufania społecznego na zawód najniżej stojący w prestiżu społecznym.
Co więcej Kodeks wyborczy wprowadza ograniczenia w zakresie wydatków na kampanię wyborczą. Ograniczenia te nie będą miały istotnego znaczenia dla konkurencji
pomiędzy partiami politycznymi, lecz w konkurencji ich kandydatów z kandydatami
niezależnymi. Rozwiązania takie zdecydowanie są lepsze dla tych kandydatów, którzy
nie muszą budować a mają już utrwaloną rozpoznawalność w społeczeństwie26. Co wię24 Dla przykładu pierwszy w rankingu zawodów: profesor uniwersytetu uzyskał odpowiednio wskazania 84, 11, 1 i 4% wskazań. W badaniach tych zawód posła na Sejm wyprzedzały jeszcze następujące zawody: lekarz, nauczyciel, sędzia, górnik, pielęgniarka, inżynier pracujący w fabryce,
dyrektor fabryki, oficer zawodowy, wojewoda, policjant, przedsiębiorca, dziennikarz, burmistrz,
minister. CBOS, BS/ 32/ 99 Prestiż zawodów, komunikat z badań, Warszawa, marzec 1999, s. 2.
25 W badaniach prestiżu wyprzedziły go między następujące zawody: profesor uniwersytetu, strażak, górnik, pielęgniarka, lekarz, inżynier pracujący w fabryce, nauczyciel, robotnik wykwalifi kowany, np. tokarz, murarz, księgowy, oficer zawodowy w randze kapitana, sędzia, kierowca autobusu, rolnik indywidualny na średnim gospodarstwie, informatyk, analityk komputerowy, adwokat,
dyrektor fabryki, przedsiębiorca, właściciel dużej firmy, dziennikarz, policjant, właściciel małego
sklepu, sprzątaczka, wojewoda, sprzedawca w sklepie, referent w biurze, ksiądz, burmistrz, robotnik budowlany niewykwalifi kowany, makler giełdowy, starosta, minister i radny gminny. Mniejszym prestiżem zawodowym w tym badaniu obdarzony był jedynie działacz partii politycznej.
Jak wskazują badania, „niskie pozycje w hierarchii prestiżu zajmują zawody i funkcje związane ze
sprawowaniem władzy i polityką. Wyjątkiem jest urząd wojewody, w przypadku którego prawie
połowa badanych (46%) deklaruje duże poważanie. Burmistrz cieszy się dużym poważaniem równie często jak średnim (po 42%), natomiast najniżej spośród władz samorządowych badani sytuują
starostę i radnego gminnego. Najwięcej ocen świadczących o niskim statusie profesji uzyskuje
działacz partii politycznej (40% deklaracji małego poważania) oraz poseł na Sejm (36%) – w przypadku obu tych zawodów oceny wskazujące na małe poważanie społeczne są najczęstsze. Wizerunek tych profesji jest nieco lepszy wśród osób słabiej wykształconych. Zauważalnie korzystniej
postrzegana jest natomiast funkcja ministra: zdaniem dwóch piątych badanych (39%) zasługuje
ona na średnie uznanie, w opinii jednej trzeciej (36%) – na duże, a jednej piątej (20%) na małe”.
CBOS, BS/8/2009 Prestiż zawodów, komunikat z badań, Warszawa, styczeń 2009, s. 9.
26 Pamiętny jest bowiem przykład znanego dziennikarza Tomasza Lisa, który stał się liderem sondaży wyborczych na urząd prezydenta RP w roku 2005 zamówionych przez Gazetę Wyborczą, przed
rozpoczęciem właściwej kompanii wyborczej. „Gazeta Wyborcza” z 9 luty 2005 r.
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cej jednomandatowe okręgi wyborcze powodują, że wystarczy, że kandydat jest rozpoznawalna wyłącznie lokalnie. Nie można wykluczyć, że znany wyłącznie lokalnie dziennikarz, przedsiębiorca, rektor uczelni czy aktor jako kandydat niezależny, może być
silną konkurencją dla kandydatów czołowych partii politycznych. W tym też względzie
ograniczenia dotyczące wydatków na kampanię wyborczą okazać się mogą w przeszkodą w prowadzeniu skutecznej kampanii wyborczej do Senatu głównie przez polityków.
Szczegółowy podział na okręgi w wyborach do Senatu pokazuje, że niektóre duże
miasta podzielone są na dwa lub więcej okręgów wyborczych. Te właśnie niewielkie
terytorialnie ale skupiające dużą liczbę uprawnionych do głosowania okręgi wyborcze
mogą ujawnić największe zainteresowanie kandydatów niezależnych. Ułatwiają one
prowadzenie kampanii wyborczej zarówno bezpośredniej jak i pośredniej, gdyż nie jest
ona bardziej skomplikowana od kampanii w wyborach samorządowych na urząd prezydenta. Wybory samorządowe w dużych miastach pokazały, że popularni kandydaci
niezależni ubiegający się o reelekcję są w stanie skutecznie konkurować z kandydatami
dużych partii politycznych. Nie można również wykluczyć, że część z nich zechcę wykorzystać swoją popularność dla poparcia określonego kandydata i zdobycia reprezentacji
„swojego miasta” w Senacie.
W tych typowo „miejskich” okręgach wyborczych, których w nowym podziale jest
sporo, wzmocni się zjawisko wybierania do Senatu kandydatów „niezależnych”, nie
będących członkami partii politycznych. Osobie o znanym nazwisku, niekoniecznie
z uwagi na jego wcześniejszą aktywność polityczną, mógłby łatwiej niż dotychczas konkurować o mandat senatora. Potwierdza to jak się wydaje przykład pierwszych wyborów uzupełniających do Senatu w okręgu jednomandatowym nr 37 odbytych 6 lutego
2011, w których kandydat niezależny pokonał kandydatów zgłoszonych przez komitety
wyborcze wszystkich partii politycznych27. Powszechnie znaną cechą systemu większościowego jest to, że jest ona dobra zarówno dla dużych jak i małych partii politycznych
o skoncentrowanym terytorialnie poparciu społecznym. Przy uwzględnieniu słabości
naszego systemu partyjnego nie można wykluczyć, że nowe prawo wyborcze do Senatu nie przyniesie za sobą ponowny renesans małych lokalnych inicjatyw politycznych.
Skoro, jak pokazały rezultaty ostatnich wyborów do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii,
system większościowy nie był w stanie przynieść wzmocnienia pozycji dużych partii
w parlamencie w tak dojrzałej jak brytyjska demokracji, dlaczego miałby doprowadzić
do poprawienia jakości polskiego systemu partyjnego?. Przeciwnie, można raczej przewidywać, że wzorem wielu prezydentów wielkich miast, posiadający swój własny elektorat senatorowie rozluźniać będą swoje związki z partiami politycznymi.
Jeżeli wyrażona w niniejszym artykule teza o zwiększeniu liczby senatorów niezależnych okaże się trafna, i doprowadzi do zdobycia ok. 1/3 mandatów przez kandydatów
niezależnych, doprowadzić to może do poważnego kryzysu konstytucyjnego. Przypo-

27 Kandydat niezależny i długoletni senator H. Stokłosa zdobył w głosowaniu 15 057 głosów. Odpowiednio: kandydat PO–11 156, SLD – 6525,PSL– 5000. Nadmienić jednak wypada, że frekwencja
wyborcza wyniosła w tych wyborach wyniosła zaledwie 6,31%. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw z dnia 18 lutego 2011 r.
Nr 36, poz. 192.
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mnieć należy, że jak to wynika z badań L. D. Longley-a i D. M. Olsona, nad tymi systemami politycznymi, które zreformowały strukturę swojego parlamentu z dwuizbowej na jednoizbową, to nie poglądy partii politycznych na temat struktury parlamentu,
a kryzys w sprawowaniu władzy spowodowany działalnością drugiej izby odpowiedzialny był za podjęcie decyzji o rezygnacji z dwuizbowości28. Jeśli zatem większości
w Senacie nie będzie mogła, jak dotąd kontrolować koalicja rządząca, a zajmowane przez
drugą izbę stanowiska w sprawach projektów ustaw pochodzących od Rady Ministrów
komplikowało będzie realizacji założeń jej polityki legislacyjnej, doprowadzić to może
do zmiany struktury naszego parlamentu.
Można zatem powiedzieć, że przez decyzję o wprowadzeniu jednomandatowych
okręgów wyborczych Platformie Obywatelskiej może udać się spełnić aż dwie obietnice
wyborcze, nie tylko wprowadzenia wyborów większościowych, lecz również likwidacja
drugiej izby.

28 Two Into One: The Politics and Processes of National Legislative Cameral Change, Lawrence
D. Longley and David M. Olson (red.), Boulder,1991.
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Sławomir Patyra

NORMATYWNE PODSTAWY UZASADNIEŃ
DO RZĄDOWYCH PROJEKTÓW USTAW
W POLSKIM PRAWIE KONSTYTUCYJNYM
I.
W polskiej doktrynie prawa konstytucyjnego inicjatywa ustawodawcza definiowana
jest najczęściej przez pryzmat uprawnienia konkretnego podmiotu do jej wykonania,
jako prawo konstytucyjnie określonego podmiotu do wniesienia projektu ustawy do
Sejmu, skutkujące obowiązkiem rozpatrzenia tego projektu przez parlament w określonej procedurze.1 Ujęcie tej instytucji w formule prawa podmiotowego implikuje jej
fakultatywny charakter. Znajduje to wyraz w obowiązujących konstrukcjach konstytucyjnych, które nie obligują żadnego z podmiotów inicjatywy ustawodawczej do jej
wykonywania, z wyjątkiem normy art. 222, zobowiązującej Radę Ministrów do przedkładania Sejmowi w określonym terminie projektu ustawy budżetowej.2
Konstytucyjna regulacja inicjatywy ustawodawczej charakteryzuje się względnie
wąskim określeniem kręgu podmiotów uprawnionych do jej wykonania.3 Art. 118 ust.
1 przyznaje prawo do inicjatywy ustawodawczej podmiotom o charakterze „parlamentarnym”, to jest posłom i Senatowi, wymieniając je w pierwszej kolejności, następnie
obu organom władzy wykonawczej – Prezydentowi i Radzie Ministrów. W ust. 2 tegoż
artykułu przewidziana została obywatelska inicjatywa ustawodawcza.
W sensie formalnym, wykonanie inicjatywy ustawodawczej następuje z chwilą wniesienia do Sejmu gotowego projektu ustawy. Projekt ten powinien stanowić całościowo
1 Tak, np. L. Garlicki – Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1998, s. 197; W. Orłowski – Sejm i Senat [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2006, s. 271. Podmiotowe
implikacje inicjatywy ustawodawczej akcentuje również A. Więckowska – Wykonywanie inicjatywy
ustawodawczej przez Prezydenta RP po wejściu w życie Konstytucji z 1997 roku, „Przegląd Sejmowy”
2004, nr 4, s. 77. Z kolei J. Jaskiernia zwraca uwagę na specyficzny, dwustronny charakter instytucji
inicjatywy ustawodawczej obejmującej prawo określonego podmiotu do zgłoszenia projektu ustawy
oraz obowiązek rozpatrzenia projektu przez Sejm, zob. Zasady demokratycznego państwa prawnego
w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999, s. 107.
2 W doktrynie wskazuje się jednak na swoiście „nakazowy” aspekt inicjatywy ustawodawczej nie
tylko w kontekście projektu ustawy budżetowej, ale w wymiarze bardziej ogólnym, związanym
z nadrzędnością Konstytucji w systemie źródeł prawa. Nadrzędność ta realizuje się między innymi
w drodze urzeczywistniania norm konstytucyjnych (zwłaszcza nie mających charakteru samowykonalnego) za pomocą regulacji ustawowej, zob. A. Szmyt, W sprawie regulaminowego określenia
sposobu wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec
Sejmu [w:] Regulamin Sejmu w ekspertyzach i opiniach Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu
– Informacje i Opinie. Biuro Studiów i Ekspertyz IP-95P, Warszawa 2001, s. 65.
3 Por. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo parlamentarne w Polsce,Warszawa 1997, s. 223-224.
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opracowany dokument, na tyle dopracowany w warstwie merytorycznej, by prace parlamentarne nie musiały koncentrować się na dokonywaniu w jego treści istotnych zmian.4
Skutkiem prawnym wykonania inicjatywy ustawodawczej jest zobligowanie organów
Sejmu do wszczęcia stosownego postępowania celem rozpatrzenia przez Izbę opracowanego projektu a następnie, po poddaniu go pełnej procedurze parlamentarnej, podjęcia
określonej decyzji legislacyjnej – pozytywnej, w postaci uchwalenia ustawy lub negatywnej, czyli odrzucenia projektu.
W porównaniu z następnym etapem postępowania ustawodawczego, jakim jest opracowywanie projektu przez obie izby parlamentu, przygotowanie projektu ustawy przez
poszczególne podmioty inicjatywy ustawodawczej, charakteryzuje się niewielkim stopniem sformalizowania. Większość regulacji normatywnych odnosi się bowiem do sposobu uchwalania ustawy w parlamencie i wymogów, jakie powinien spełniać sam projekt,
co w sferze czynności prowadzących do jego powstania pozostawia dużą, a w przypadku
niektórych projektodawców w zasadzie pełną swobodę praktycznego ich podejmowania.
W tym zakresie, Konstytucja ogranicza się jedynie do precyzyjnego określenia strony
podmiotowej inicjatywy oraz wskazuje, że podmiot wnoszący projekt ustawy zobowiązany jest określić skutki finansowe jej wykonania (art. 118 ust. 3). Z regulaminu Sejmu
wynika, że projekt musi być wniesiony w formie pisemnej i opatrzony stosownym uzasadnieniem, którego elementy konieczne również określa ów regulamin.5
W kontekście przygotowywania projektów ustaw przez Radę Ministrów, ważnym
zagadnieniem jest kwestia ich materialnego zakresu. Co do wymaganego stopnia konkretyzacji rządowego przedłożenia na gruncie teoretycznym równorzędnie funkcjonują
dwa modele.
Pierwszy, związany z ideą racjonalizacji procesu prawotwórczego i wyrażający postulat maksymalnego usprawnienia procesu decyzyjnego zakłada, że projekt powinien
być do tego stopnia całościowo opracowany, by w parlamencie zbędne były jakiekolwiek
dalsze prace merytoryczne nad przedstawioną propozycją, a parlamentarzyści mogli
skoncentrować się wyłącznie na proceduralnym aspekcie postępowania ustawodawczego i na decydowaniu politycznym o losach danego przedłożenia, bez istotnych zmian
jego treści normatywnej.
Model drugi kładzie nacisk na demokratyczny wymiar procesu prawotwórczego,
jako wypadkowej różnych poglądów, konfrontujących się na forum parlamentu, gdzie
uchwalona ustawa jawi się jako finalny efekt demokratycznego konsensu politycznego. W tym przypadku postuluje się powściągliwość projektodawcy w kompleksowym
projektowaniu materii przyszłej ustawy, właśnie po to, by jej ostateczna wersja merytoryczna powstała niejako wspólnym wysiłkiem projektodawcy i parlamentarzystów
4 Zob. A. Patrzałek, A. Szmyt, Pojęcie prawa inicjatywy ustawodawczej [w:] Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, red. J. Trzciński, Warszawa 1994, s. 120. Wymóg treściowej kompletności projektu szczególnie mocno akcentowany jest w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego, np. wyrok z 24 marca 2004 r. (K 37/03): „Realizacja inicjatywy ustawodawczej
polega na przedłożeniu tekstu projektowanej ustawy w takiej postaci, aby nadawał się on do uchwalenia bez konieczności dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.”, Proces prawotwórczy w świetle
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego,Warszawa 2008, s. 80.
5 Art. 34 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: M.P. z 2002 r., Nr 23, poz. 398 z późn. zm.).
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jako ustrojowych dysponentów funkcji prawotwórczej. Do parlamentu powinny zatem
trafiać projekty w postaci szkiców rozwiązań normatywnych, ewentualnie zbiorów alternatywnych propozycji do wyboru przez parlament.6
W stosunku do projektów ustaw opracowywanych przez Radę Ministrów, stopień
szczegółowości obowiązujących procedur, jak również poziom wymagań stawianych
rządowym inicjatorom w kwestii merytorycznego programowania a także wielopłaszczyznowego uzasadniania swoich propozycji w ramach wewnątrzrządowej procedury
weryfikacyjnej pozwala zakładać, iż intencją prawodawcy było przyjęcie pierwszego
z prezentowanych modeli, niezależnie od tego, czy rzeczywisty obraz rozważanego zjawiska dość znacznie to domniemanie podważa, czy też nie.
W postępowaniu poprzedzającym wykonanie rządowej inicjatywy ustawodawczej
istotną rolę odgrywa przygotowanie uzasadnienia projektu, które – choć formalnie
traktowane jako część procedury prelegislacyjnej – w istocie ściśle wiąże się ze sferą
materialnej konstrukcji ustawy. Sporządzenie szczegółowego uzasadnienia ustawy determinuje konieczność dogłębnego przeanalizowania materii projektu i zdefiniowania
wszystkich problemów, jakie w następstwie uchwalenia ustawy zostaną poddane regulacji prawnej.7 Precyzyjne uzasadnienie zwiększa komunikatywność propozycji legislacyjnej i przyczynia się do lepszej percepcji adresatów projektu, czyli parlamentarzystów,
względem konkretnych norm, zawartych w projekcie ustawy, wpływając tym samym na
efektywność inicjatywy ustawodawczej.
Daleko idące skonkretyzowanie wymogów formalnych, jakie spełniać musi uzasadnienie projektu ustawy wywołuje konsekwencje dwojakiego rodzaju.
Z jednej strony, stanowi instrument realizacji idei racjonalnego ustawodawcy i zasady przyzwoitej legislacji. Szczegółowe uzasadnienie projektu w warstwie koncepcyjnej
jak i wyposażenie go w szereg wymaganych załączników niewątpliwie usprawnia przebieg dalszego postępowania ustawodawczego a także czyni bardziej świadomą decyzję
ustawodawcy co do dalszych losów projektu, a następnie już ustawy na kolejnych etapach tzw. drogi ustawodawczej.
Z drugiej strony, im bardziej szczegółowo określone są na gruncie normatywnym formalne wymogi uzasadnienia, im bardziej złożona jest jego konstrukcja, tym większe jest
też prawdopodobieństwo, iż wnioskodawca – pod wpływem błędu lub zwyczajnej niekompetencji – nie będzie w stanie sporządzić uzasadnienia na tyle prawidłowo, by zapewnić projektowi dalszy bieg w parlamencie. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy gros
wymogów formalnych uzasadnienia projektu ustawy formułowanych jest na gruncie wewnętrznych przepisów parlamentarnych, czyli w regulaminie izby lub izb. Z taką sytuacją
mamy do czynienia w aktualnej konstrukcji polskiego procesu ustawodawczego.
Mimo tego, że uzasadnienie nie stanowi integralnej części projektu, niedołączenie
go do projektu lub dołączenie w postaci nie odpowiadającej wymogom regulaminowym
może skutkować nieskutecznością wykonania inicjatywy ustawodawczej, w związku
z możliwością zwrócenia projektu wnioskodawcy przez Marszałka Sejmu na wstępnym

6 Por. A. Szmyt, W sprawie inicjatywy ustawodawczej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1986, nr 2, s. 109.
7 A. Szmyt, Stanowienie ustaw w RFN, Gdańsk 1993, s. 52.
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etapie jego formalnej kontroli, poprzedzającym nadanie biegu inicjatywie w sejmowym
postępowaniu ustawodawczym.8
II.
Zarówno Konstytucja z 1997r. jak i towarzyszące jej ustawy nie określają wymagań,
jakim odpowiadać ma uzasadnienie rządowego projektu ustawy, z wyjątkiem projektu ustawy budżetowej, w przypadku którego szczególne elementy uzasadnienia określa
ustawa z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.9
Jak już zostało wspomniane, Konstytucja ogranicza się tylko do ogólnego zobowiązania wnioskodawców do tego, by przedkładając Sejmowi projekt ustawy przedstawiali
skutki finansowe jej wykonania (art. 118 ust. 3). Nie precyzuje przy tym, czy owa prognoza skutków wykonania ustawy powinna stanowić elementarny składnik uzasadnienia
projektu, czy też może być przedstawiona Sejmowi w innym trybie, np. w trakcie prac
komisji czy też plenarnej dyskusji nad projektem w Sejmie. Zasadniczą regulację co do
konstrukcji uzasadnienia wszelkich projektów ustaw, w tym i pochodzących od Rady
Ministrów, zawiera natomiast Regulamin Sejmu, a konkretnie jego art. 34. Po wniesieniu gotowego – zdaniem wnioskodawcy – projektu ustawy do laski marszałkowskiej,
postanowienia art. 34 Regulaminu stanowią podstawowy punkt odniesienia w toku
wstępnej kontroli projektu przez Marszałka Sejmu i podległe mu służby, poprzedzającej
nadanie biegu projektowi w ramach czytań sejmowych, jak również dla komisji sejmowych i całej Izby w toku prac parlamentarnych.
W świetle powyższych uwag nie bez znaczenia pozostaje fakt, że właśnie w stosunku do rządowych projektów ustaw, katalog wymogów regulaminowych, związanych
z uzasadnieniem projektu przedstawia się najbardziej obszernie i szczegółowo, co nadaje tej regulacji specyficzny wymiar systemowy w kontekście stosunków pomiędzy Radą
Ministrów a parlamentem, a precyzyjnie rzecz ujmując Sejmem.
Formalne wymogi odnoszące się do konstrukcji uzasadnienia projektu ustawy –
inaczej niż ma to miejsce w przypadku procedur dochodzenia do wykonania rządowej inicjatywy ustawodawczej – nie są więc kształtowane przez wewnętrzne regulacje
prawne Rady Ministrów, ale wyznacza je głównie Regulamin Sejmu. Reguły dotyczące uzasadniania projektów ustawy, ujęte w Regulaminie pracy Rady Ministrów mają
w tym względzie charakter akcesoryjny wobec Regulaminu Sejmu, co pośrednio wynika chociażby z brzmienia regulaminu rządowego.10
W tym kontekście wypada również zwrócić uwagę na to, że Regulamin pracy Rady
Ministrów nakłada na rząd i jego członków obowiązek opracowania projektu ustawy
zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej, które ujęte są w rozporządzeniu Prezesa Rady
8 Por. K. Kubuj, Marszałek Sejmu na straży jakości ustaw [w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, red.
J. Wawrzyniak, Warszawa 2005, s. 63.
9 Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. Pośrednio odnosi się to również do projektu tzw. ustawy ratyfi kacyjnej, gdyż o szczególnych komponentach jego uzasadnienia stanowi rozporządzenie Rady
Ministrów z 28 sierpnia 2000r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach
międzynarodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 891).
10 § 10 ust. 3 stanowi, że uzasadnienie projektów ustaw powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ustawach oraz w Regulaminie Sejmu – uchwała Nr 49 Rady Ministrów z 19 marca 2002 r.
Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221 z późn. zm.)
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Ministrów z 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”11, stanowiącym
wykonanie dyspozycji art. 14 ust. 5 zd. 1 ustawy o Radzie Ministrów. Obliguje ona premiera do określenia we wskazanym rozporządzeniu elementów metodyki przygotowania
i sposobu redagowania projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych normatywnych aktów prawnych, a także warunków jakim powinny odpowiadać uzasadnienia projektów
normatywnych aktów prawnych oraz reguł przeprowadzania zmian w systemie prawa.12
W zakresie istotnym z punktu widzenia tematyki niniejszego opracowania rozporządzenie w sprawie „zasad techniki prawodawczej” nie zawiera regulacji, wyznaczonej
przez cytowany przepis ustawy. Problematyka uzasadnień do projektów ustaw ujęta jest
w ZTP w zaledwie jednym artykule, odsyłającym w kwestii zasad ich sporządzania do
odrębnych przepisów (§ 12).13
W pewnym uproszczeniu można zatem stwierdzić, że prawna swoboda rządu na
etapie realizowania inicjatywy ustawodawczej ogranicza się wyłącznie do kształtowania rządowym aktem wewnętrznym poszczególnych sekwencji proceduralnych, od
momentu zainicjowania prac nad projektem do chwili podjęcia przez Radę Ministrów
uchwały o wniesieniu go do Sejmu. W sferze konstruowania uzasadnienia, pierwszeństwo ma zasada autonomii Sejmu, co mieści się w logice podziału władzy i przyznanej
parlamentowi funkcji ustawodawczej.
Okoliczność uregulowania elementów uzasadnienia projektu ustawy w wewnętrznym akcie organizacyjnym Sejmu skłania jednakże do refleksji na temat zakresu swobody Izby w kształtowaniu konstrukcji uzasadnienia, a co za tym idzie granic, w ramach
których Sejm – posługując się uchwałą – może określać wymagania z tym związane
względem podmiotów inicjatywy ustawodawczej. Z istoty art. 112 Konstytucji, który
stanowi konstytucyjną podstawę autonomicznego kształtowania przez Sejm zarówno
organizacji wewnętrznej jak i porządku prac a także sposobu wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Izby wynikają dwie
istotne dla określenia owych granic konsekwencje.
Pierwsza polega na tym, że Sejm jest związany postanowieniami swego regulaminu,
tak więc zawarty w nim art. 34 wyznacza posłom granice kształtowania wymagań dotyczących uzasadnienia projektu ustawy. Wynika z tego, że w przypadku konkretnego
projektu ustawy Sejm nie może nałożyć na podmiot inicjatywy ustawodawczej, w tym
Radę Ministrów, obowiązku uzasadnienia projektu w szczególny sposób, wykraczający
poza ramy art. 34 Regulaminu Sejmu, chyba że szczególna konstrukcja uzasadnienia
projektu danego typu wynika z przepisów ustawowych. Z pewnością Sejm nie jest władny określić owych ekstraordynaryjnych elementów uzasadnienia w trybie uchwały podjętej ad hoc, czy to już po złożeniu projektu do laski marszałkowskiej, czy też wcześniej,
w toku rządowego postępowania „prelegislacyjnego”.
11 Dz. U. Nr 100, poz. 908.
12 Ustawa z 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r., Nr 82, poz. 929
ze zm.)
13 W tym zakresie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” może budzić wątpliwości co do zgodności z ustawą, o Radzie Ministrów. Na ten temat zob. też
krytyczne uwagi G. Wierczyńskiego w T. Bąkowski, P. Bielski, K. Kaszubowski, M. Kokoszczyński,
J. Stelina, J. Warylewski (red.), G. Wierczyński, Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, Warszawa 2003, s. 14.
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Druga konsekwencja zasady autonomii Sejmu, w ujęciu art. 112 Konstytucji, wynika
z tego, iż ustawodawca konstytucyjny precyzyjnie zakreślił możliwość oddziaływania Sejmu
na inne organy państwowe, przyznając mu prawo do autonomicznego określania sposobu
wykonywania istniejących na gruncie Konstytucji i ustaw obowiązków jednakże bez możliwości kształtowania obowiązków nowych. Abstrahując od tego, czy wykonanie inicjatywy
ustawodawczej przez Radę Ministrów – poza lex specialis, w postaci obowiązku wniesienia
projektu ustawy budżetowej – może być potraktowane jako wykonywanie konstytucyjnych
lub ustawowych obowiązków wobec Sejmu, z pewnością art. 112 Konstytucji nie daje Sejmowi przyzwolenia na autonomiczne regulowanie zasad postępowania ustawodawczego,
poprzez dyskrecjonalne określanie obowiązków organów państwowych w toku procedury
legislacyjnej, której zasadnicze elementy ujęte zostały w materii konstytucyjnej.14
III.
Jak już zostało powiedziane, elementy uzasadnienia projektu ustawy, warunkujące
jego formalną poprawność a w konsekwencji przyjęcie projektu przez Marszałka Sejmu
i nadanie biegu inicjatywie ustawodawczej określone są w art. 34 Regulaminu Sejmu.
Ujęte w nim wymagania, odnoszące się do treści uzasadnienia projektu ustawy, dotyczą wszystkich projektów, niezależnie od tego, kto jest wykonawcą inicjatywy, z wyjątkiem określonym w ust. 3 tego artykułu. Zróżnicowanie regulaminowych wymogów formalnych dotyczy natomiast załączników do uzasadnienia lub do samego projektu ustawy.
Materia uzasadnienia projektu obejmuje: wyjaśnienie potrzeby i celu wydania
ustawy; przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana;
wykazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym;
przedstawienie przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych
i prawnych; wskazanie źródła finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego; przedstawienie założeń projektów podstawowych aktów wykonawczych; oświadczenie o zgodności
projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej (art. 34 ust. 2).
Uzasadnienia projektów ustaw, pochodzących od wszystkich podmiotów inicjatywy,
z wyjątkiem projektów wniesionych przez posłów lub komisje sejmowe, powinny przedstawiać
również wyniki przeprowadzonych konsultacji oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach, w szczególności jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów ustawy (art. 34 ust.3.).
Konstrukcję uzasadnienia rządowego projektu ustawy normuje również § 10 Regulaminu pracy Rady Ministrów. Różnice pomiędzy odpowiednimi postanowieniami obydwu
regulaminów polegają przede wszystkim na odmiennym ujęciu materii przewidywanych
skutków regulacji oraz źródeł finansowania. Regulamin rządowy wymaga bardziej precyzyjnego, niż czyni to Regulamin Sejmu, wyeksponowania w uzasadnieniu projektu skutków prawnych, związanych z wejściem w życie proponowanej ustawy, poprzez dokonanie
ich charakterystyki i oceny przez podmiot wnioskujący, zwłaszcza w aspekcie dotyczącym
ograniczenia uznaniowości i uproszczenia stosowanych procedur.15
14 Por. J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski 1989-1997, Warszawa 1998, s. 246.
15 Oprócz tych elementów, uzasadnienie rządowego projektu ustawy w świetle § 10 ust. 2 Regulaminu
powinno dodatkowo obejmować dwie informacje. Pierwsza, odnosząca się do projektów zawie-
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Z punktu widzenia ochrony finansów publicznych, określenie finansowych konsekwencji wprowadzenia ustawy w życie jest kluczowym składnikiem uzasadnienia każdego projektu ustawy. O szczególnej wadze tego zagadnienia świadczyć może fakt, iż właśnie ten
element uzasadnienia projektu ustawy jako jedyny eksponowany jest nie tylko na poziomie
regulaminowym, ale także bezpośrednio na gruncie Konstytucji. Jednak porównanie regulacji konstytucyjnej i obydwu analizowanych regulaminów, wskazuje, że w płaszczyźnie
normatywnej kwestia ta nie jest w polskim porządku prawnym ujęta jednoznacznie.
Wskazanie skutków finansowych, związanych z wykonaniem inicjowanej ustawy
stanowi jedyny wymóg formalny, z jakim Konstytucja łączy wykonanie inicjatywy ustawodawczej (118 ust. 3).16 W obecnym kształcie, wymóg przedstawienia skutków finansowych wykonania ustawy dotyczy wszystkich projektodawców. Jego spełnienie stanowi
barierę trudną do pokonania zarówno dla tych projektodawców – zwłaszcza posłów i to
głównie opozycyjnych – którzy nierzadko realizują inicjatywę z czysto koniunkturalnej
motywacji politycznej, bez uwzględnienia realiów budżetowych, a często i bez wiary
w możliwość uchwalenia ustawy w proponowanym kształcie, jak i dla innych podmiotów inicjatywy. Sporządzenie precyzyjnego wyliczenia skutków finansowych wykonania ustawy jest bowiem zadaniem obiektywnie skomplikowanym, wymagającym zarówno głębokiej wiedzy makroekonomicznej jak i znajomości stanu finansów państwa.
W Regulaminie Sejmu kwestia skutków finansowych projektowanej ustawy ujęta została w sposób dalej idący, niż czyni to norma konstytucyjna. Wspomniany już art. 34
ust. 2 pkt 5 stanowi bowiem nie tyle o skutkach finansowych co do obowiązku przedstawienia przez projektodawcę źródeł finansowania ewentualnych wydatków budżetowych,
wywołanych realizacją ustawy. Powyższy wymóg dotyczy tylko tych projektów ustaw,
w przypadku których wejście w życie ich postanowień implikować ma wskazane obciążenia.
Najdalej idącą w tym zakresie konstrukcję przyjmuje Regulamin pracy Rady Ministrów.
W §10 ust. 6 pkt 4 stanowi bowiem o wskazaniu źródeł finansowania zwłaszcza jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenia budżetowe, co w istocie oznacza, że obowiązek odniesienia
się do źródeł finansowania danego aktu dotyczy także tych projektów, z których wdrożenia takie obciążenia nie wynikają lub przynajmniej nie są przewidywane.
Niewątpliwie, konstytucyjne i regulaminowe zadania, nałożone w tym zakresie na
podmioty inicjatywy ustawodawczej nie są tożsame.17 Przedstawienie skutków finanrających przepisy techniczne dotyczy tego, czy projekt aktu normatywnego podlega notyfi kacji
zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfi kacji norm i aktów prawnych. Druga zaś związana jest z dopełnieniem obowiązku przedstawienia przez organ wnioskujący projektu ustawy właściwym instytucjom i organom
Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania
konsultacji albo uzgodnienia w tych przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów Unii
Europejskiej.
16 Pierwotnie, jego konstytucjonalizacja dokonała się na gruncie Małej Konstytucji z 1992r. (art. 15
ust. 2), wyłącznie w odniesieniu do projektów ustaw wnoszonych przez Radę Ministrów. Wyłączenie tego obowiązku względem innych podmiotów oceniane było krytycznie przez doktrynę, zob.,
np. B. Hebdzyńska, Akty normatywne naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
[w:] Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej (L. Garlicki, B. Hebdzyńska, R. Szafarz, B. Szepietowska), Warszawa 1997, s. 58-60.
17 Por. L. Garlicki, Komentarz do art. 118 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom
I, red. L. Garlicki, Warszawa 1999, s. 22.
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sowych, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Konstytucji jest zadaniem bardziej powierzchownym, teoretycznie może się bowiem sprowadzić do prostej konstatacji, iż wykonanie ustawy stanowić będzie (lub nie) obciążenie dla budżetu centralnego lub budżetów
konkretnych samorządów terytorialnych. Wskazanie źródeł finansowania – wymagane
regulaminami sejmowym i rządowym – nie ogranicza się tylko do ustalenia samej konsekwencji w postaci zaistnienia obciążeń, ale także wymusza na projektodawcy wskazanie konkretnego i możliwego – zarówno z prawnego jak i ekonomicznego punktu
widzenia – sposobu pokrycia wydatków, wywołanych realizacją ustawy.
Najbardziej predestynowanym do prawidłowego spełnienia tego wymogu podmiotem
jest Rada Ministrów, która z racji prowadzenia polityki finansowej państwa dysponuje najpełniejszym zasobem informacji co do stanu państwowej kasy ponadto posiada najlepsze
w tym względzie zaplecze eksperckie.18 Z drugiej strony, od Rady Ministrów jako strażnika dyscypliny budżetowej i późniejszego wykonawcy ustawy należy oczekiwać szczególnej
staranności i powściągliwości w projektowaniu ustaw skutkujących obciążeniami budżetu. Następstwem nadmiernego angażowania środków budżetowych w związku z realizacją ustaw mogą być także problemy rządu w sferze jego odpowiedzialności parlamentarnej, zarówno w kontekście rozliczenia z wykonania ustawy budżetowej i absolutorium, jak
i ewentualnego upadku gabinetu, w związku z kryzysem finansów publicznych. Między
innymi z tych powodów, w toku postępowania poprzedzającego wykonanie inicjatywy
ustawodawczej stosowne organy i służby Rady Ministrów powinny wnikliwie „przepracować” projekt od tej strony tak, by wnosząc go do laski marszałkowskiej móc przedstawić
parlamentowi możliwie najbardziej kompletne dane w tym zakresie.
Na gruncie Regulaminu pracy Rady Ministrów, odrębną część uzasadnienia projektu ustawy stanowi „ocena skutków regulacji”(OSR), obejmująca prognozę oddziaływania proponowanego aktu normatywnego w aspekcie społeczno – gospodarczym. Do
jej elementów – oprócz wspomnianego już wskazania źródeł finansowania, zwłaszcza
jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego – należą także: wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt
normatywny; wyniki przeprowadzonych konsultacji, w szczególności jeżeli obowiązek
zasięgnięcia takich opinii wynika z przepisów prawa a także przedstawienie wyników
analizy wpływu aktu normatywnego w szczególności na: a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, b) rynek
pracy, c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw, d) sytuację i rozwój regionalny( § 10 ust. 6).19
18 Z tego względu, w doktrynie akceptowany jest pogląd, dotyczący relatywizacji wymogu określania
skutków finansowych, związanych z wejściem w życie ustawy, stosownie do realnych możliwości
poszczególnych podmiotów inicjatywy. Jak słusznie podnosi C. Kosikowski od rządu, jako projektodawcy ustawy, wymagać można konkretnych wyliczeń liczbowych, opartych na precyzyjnych
symulacjach, zaś od pozostałych wnioskodawców – odpowiednio mniej precyzyjnych danych,
w postaci przynajmniej przybliżonych wartości – zob. Legislacja finansowa. Tworzenie projektów
ustaw i aktów wykonawczych oraz kontrola ich konstytucyjności – Warszawa 1998, s. 34-35.
19 W następstwie nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów, przeprowadzonej w styczniu 2009r.,
w ramach nowej procedury opracowywania projektów ustaw przez Rządowe Centrum Legislacji
w oparciu o merytoryczne założenia, przygotowane przez ministrów lub inne centralne organy administracji rządowej, Regulamin pracy Rady Ministrów zobowiązał również organ wnioskujący do
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W aktualnym stanie prawnym OSR występuje wyłącznie w formule prelegislacyjnej, jako syntetyczna prognoza następstw uchwalenia i obowiązywania projektowanego
aktu normatywnego w przyszłości, co odróżnia ją od formuły postlegislacyjnej, identyfikującej skutki wejścia w życie aktu normatywnego w trakcie jego obowiązywania.20
OSR jako całość oraz jego poszczególne elementy stanowią istotną część uzasadnienia projektu ustawy, odnoszą się bowiem wprost do programu legislacyjnego rządu
i jego politycznej strategii. Ocena skutków regulacji stanowi więc ważny nośnik informacji merytorycznej, także jako potencjalny punkt odniesienia dla parlamentarnej kontroli nad Radą Ministrów oraz ministrami.21
Zgodnie ze standardami, obowiązującymi w państwach należących do OECD, podmiot wnioskujący zobowiązany jest dokonać oceny skutków regulacji jeszcze przed opracowaniem właściwego projektu ustawy.22 Zasady jej dokonywania określa Rada Ministrów,
zaś koordynację w zakresie sporządzania ocen zapewnia Rządowe Centrum Legislacji.23
Specyfika niektórych ustaw, wyłącznie lub przede wszystkim inicjowanych przez Radę Ministrów, wynikająca bądź z regulowanej przez nie materii bądź ze szczególnego trybu w jakim
są one uchwalane, znajduje również wyraz w konstrukcji dołączanych do nich uzasadnień.
Wspomniana już ustawa z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych określa szczególne elementy uzasadnienia projektu ustawy budżetowej.24 Oprócz składników szczególnych,
ujętych w tej ustawie, uzasadnienie projektu ustawy budżetowej musi również czynić zadość
wymogom ogólnym, charakterystycznym dla projektów zwykłych, z wyłączeniem tych, które są zbędne ze względu na specyficzny, „powinnościowo-czasowy” charakter tej regulacji.25
Per analogiam do konstrukcji uzasadnienia projektu, określonej w art. 34 Regulaminu Sejmu, konieczne elementy uzasadnienia do projektu ustawy wyrażającej zgoprzeprowadzania oceny skutków regulacji już na etapie poprzedzającym opracowanie projektu założeń projektu ustawy (§ 9 ust. 1). Konstrukcja OSR na tym etapie postępowania prelegislacyjnego
zasadniczo pokrywa się z elementami określonymi w § 10 ust. 6 Regulaminu, z tym jednakże wyjątkiem, iż nie zawiera wskazania podmiotów, na które oddziałuje proponowany akt normatywny.
20 Na ten temat zob. W. Kozłowski, M. Matczak, O. Luty, Ocena skutków regulacji a krajowy i wspólnotowy proces prawotwórczy [w:] Polska w Unii Europejskiej, red. M. Kruk, J. Wawrzyniak, Zakamycze 2005, s. 180-181, a także J. Morwiński, Sunset legislation a Ocena Skutków Regulacji, „Zeszyty Prawnicze” 2004, nr 4, s. 161-169.
21 Por. M. Kruk, Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2008, s. 39.
22 Por. A. Proksa, Miejsce i rola Rządowego Centrum Legislacji w procesie legislacyjnym, „Przegląd Legislacyjny” 2003, nr 1, s. 62 oraz S. Wronkowska, Tworzenie prawa w Polsce, ocena i proponowane kierunki
zmian. Raport Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1, s. 15.
23 Podstawę w zakresie metodologii sporządzania OSR dla rządowych projektów aktów normatywnych
stanowi dokument, przyjęty przez Radę Ministrów 10 października 2006r., pt. „Wytyczne do oceny
skutków regulacji”, uzupełniony wytycznymi dotyczącymi opracowywania projektów założeń projektów ustaw, opracowanymi w formie dokumentu Rządowego Centrum Legislacji z 1 czerwca 2009r.
24 Zgodnie z jej art. 124 uzasadnienie to w szczególności zawierać musi szereg elementów, determinowanych materią projektu, jak, np. wskazanie głównych celów polityki społecznej i gospodarczej;
określenie prognoz makroekonomicznych zarówno na rok budżetowy, na który opiewa projekt jak
i na dwa kolejne lata; omówienie przewidywanego salda i długu sektora finansów publicznych.
25 Uzasadnienie projektu ustawy budżetowej nie wymaga wyjaśnienia potrzeby i celu uchwalenia
ustawy, przedstawienia stanu rzeczywistego w normowanej dziedzinie oraz różnic, pomiędzy
dotychczasowym i projektowanym stanem prawnym. Na ten temat zob. też A. Szmyt, Opinia
w sprawie dołączania projektów aktów wykonawczych do wnoszonego projektu ustawy budżetowej,
„Przegląd Sejmowy” 1997, nr 2, s. 52.
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dę na ratyfikację umowy międzynarodowej określa rozporządzenie Rady Ministrów
z 28 sierpnia 2000r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach
międzynarodowych. Uzasadnienie to musi wyjaśniać potrzebę i cel związania Rzeczypospolitej daną umową, wskazywać różnice pomiędzy dotychczasowym stanem prawnym, a stanem projektowanym oraz zawierać prognozę skutków, związanych z wejściem
w życie umowy, wraz z określeniem źródeł finansowania, związanych z tym obciążeniem budżetowych. W nawiązaniu do dyspozycji art. 89 ust. 1 Konstytucji, musi również zawierać dodatkowo wyjaśnienie wyboru trybu ratyfi kacji umowy (§ 10 pkt 2).
W przypadku projektów ustaw implementacyjnych, szczególne wymogi związane
z opracowaniem uzasadnienia ujęte są w Regulaminie pracy Rady Ministrów.26
Co się tyczy, tzw. projektów pilnych, ze względu na skutki, jakie dla przebiegu parlamentarnego postępowania ustawodawczego wynikają z nadania rządowemu projektowi ustawy klauzuli pilności, istotnym zagadnieniem proceduralnym staje się zarówno
ustalenie momentu nadania projektowi takiej klauzuli jak i odpowiednie uzasadnienie
wyboru takiego trybu postępowania przez Radę Ministrów.
Wykładnia gramatyczna przepisu, ujętego w art. 123 ust.1 Konstytucji wskazuje, iż
klauzula ta powinna być dołączona do projektu już w chwili wykonywania przez rząd
inicjatywy ustawodawczej, a zatem uznanie projektu za pilny powinno znaleźć wyraz
w treści uchwały Rady Ministrów, dotyczącej skierowania gotowego projektu ustawy
do Sejmu.27 Dodatkowych argumentów na rzecz takiego określenia momentu nadania
projektowi klauzuli pilności dostarcza Regulamin Sejmu, którego art. 71 ust. 1 wskazuje,
iż Marszałek powinien dysponować wiedzą na temat pilnego charakteru projektu Rady
Ministrów już w momencie nadawania mu biegu i ustalania orientacyjnego kalendarza
prac sejmowych, związanych z tym przedłożeniem. Pośrednio wynika to również z normy, która z wdrożeniem procedury pilnej wiąże określone skutki regulaminowe jeszcze
przed rozpoczęciem pierwszego czytania projektu (art. 72 ).
Odnośnie do kwestii dodatkowych składników uzasadnienia pilnego projektu ustawy wypada zauważyć, iż Konstytucja z 1997r. nie limituje możliwości stosowania tego
trybu w taki sposób, jak czyniła to Mała Konstytucja z 1992r. Oprócz wyłączeń przed-

26 W myśl § 10 ust. 4, oprócz wymogów przewidzianych dla zwykłych projektów ustaw, uzasadnienie
projektu ustawy dostosowawczej powinno zawierać:
– tabelaryczne zestawienie przepisów prawa Unii Europejskiej, których wdrożenie jest celem projektu ustawy dostosowawczej i projektowanych przepisów prawa polskiego;
– wyjaśnienie dotyczące terminu wejścia w życie ustawy dostosowawczej lub niektórych jej przepisów, określające przyczyny wejścia w życie ustawy dostosowawczej lub niektórych jej przepisów w danym terminie oraz zawierające informacje, czy proponowany termin wejścia w życie
uwzględnia wymogi procesu dostosowawczego.
27 W okresie obowiązywania Małej Konstytucji z 1992 r., sformułowanie, przyjęte w jej art. 16 ust. 1, zgodnie z którym Rada Ministrów mogła określić mianem pilnego projekt przez siebie w n i e s i o n y (podkr.
autora), skutkowało ukształtowaniem się dość powszechnie akceptowanego w doktrynie poglądu
o możliwości zadeklarowania klauzuli pilności już w toku postępowania sejmowego. Na ten temat zob.
A. Patrzałek, A. Szmyt, Warunki prawne wniesienia projektu ustawy [w:] Postępowanie ustawodawcze
w polskim prawie konstytucyjnym, red. J. Trzciński, Warszawa 1994, s. 154; J. Mordwiłko, Opinia prawna w przedmiocie dotyczącym nadania uprzednio wniesionemu projektowi ustawy klauzuli pilności –
„Przegląd Sejmowy” 1994, nr 3, s. 150; W. Odrowąż-Sypniewski, Tryb pilny w świetle przepisów Małej
Konstytucji i regulaminu Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 2, s. 63.
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miotowych, przyjętych równie w obecnym kształcie tej instytucji, art. 16 ust.1 MK łączył stosowanie trybu pilnego z wystąpieniem „uzasadnionych wypadków”, co w sensie
normatywnym wprost obligowało Radę Ministrów do przedstawienia w uzasadnieniu
projektu stosownej argumentacji, wskazującej na zasadność wdrożenia pilnej procedury
ustawodawczej w konkretnym wypadku.28 Mimo tego, że obecnie podjęcie przez rząd
uchwały o wykonaniu inicjatywy w tym trybie podlega sejmowej weryfi kacji wyłącznie według kryteriów formalnych, wydaje się, że w uzasadnieniu projektu, skonstruowanym wedle wymagań określonych Regulaminem Sejmu, Rada Ministrów powinna
również zawrzeć argumentację, dotyczącą motywów nadania konkretnemu projektowi
klauzuli pilności, np. w ramach prezentacji potrzeby i celu uchwalenia ustawy.29
IV.
W ścisłym związku z konstrukcją uzasadnienia projektu ustawy pozostaje kwestia
towarzyszących mu załączników. Wspólnie z propozycjami normatywnymi, zawartymi
w treści projektu oraz z jego uzasadnieniem załączniki stanowią istotny element oceny
wykonanej inicjatywy ustawodawczej pod kątem jej formalnej poprawności.
Wśród załączników pierwszorzędne znaczenie należy przypisać projektom aktów
wykonawczych, które szczególnie związane są z rządową inicjatywą ustawodawczą, a co
za tym idzie także z problematyką niniejszego opracowania.
Jako jedyny z podmiotów inicjatywy ustawodawczej Rada Ministrów zobowiązana
jest dołączyć do uzasadnienia proponowanej ustawy projekty podstawowych aktów wykonawczych, niezbędnych do wdrożenia jej w życie, o ile projekt ustawy przewiduje ich
wydanie. W stosunku do pozostałych podmiotów inicjatywy, Regulamin Sejmu formułuje wymóg przedstawienia założeń projektów podstawowych aktów wykonawczych,
traktowanych jako integralna część jego uzasadnienia.
Aktualna Konstytucja – inaczej niż Mała Konstytucja z 1992r. – nie zobowiązuje
Rady Ministrów wprost do przedstawiania projektów aktów wykonawczych do inicjowanej ustawy.30 Konstytucyjną podstawę normatywną dla projektowania przez rząd aktów wykonawczych stanowi dziś ogólna norma kompetencyjna, ujęta w art. 146 ust. 4
pkt 1, zgodnie z którą Rada Ministrów zapewnia wykonanie ustaw. Konstrukcja ta, bezpośrednio odwołując się do istoty Rady Ministrów jako organu egzekutywy, odzwierciedla jednocześnie podstawowy, funkcjonalny aspekt zasady podziału władzy i systemu
rządów parlamentarnych.

28 Zob. A. Patrzałek, A. Szmyt, Warunki prawne…, op. cit., s. 152.
29 Tak, moim zdaniem trafnie J. Mordwiłko, W sprawie postępowania z projektem ustawy uznanym
przez rząd za pilny, „Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2001, nr 3, s. 22. Z kolei
A. Proksa wskazuje na praktykę prezentowania przyczyn nadania projektowi klauzuli pilności
w piśmie przewodnim, kierowanym do Marszałka Sejmu lub w oddzielnym, dodatkowym uzasadnieniu, przesyłanym do Sejmu oprócz uzasadnienia, skonstruowanego w trybie art. 34 Regulaminu Sejmu, zob. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Radę Ministrów [w:] Bezpośrednie
stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. K. Działocha, Warszawa 2005, s. 208.
30 Zmiana ta spotkała się z krytyczną oceną ze strony doktryny prawa konstytucyjnego, zob., np.
A. Bałaban, Źródła prawa w polskiej konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 5,
s. 42 oraz A. Szmyt, Nowe elementy konstytucyjne i regulaminowe postępowania ustawodawczego,
„Przegląd Sejmowy” 1998, nr 3, s. 33.
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Zobowiązanie Rady Ministrów do załączania do uzasadnienia projektu ustawy projektów podstawowych aktów wykonawczych wynika obecnie przede wszystkim z postanowień Regulaminu Sejmu (art. 34 ust. 4 i ust. 4a) oraz Regulaminu pracy Rady Ministrów,
który również łączy ów obowiązek z aktami wykonawczymi o podstawowym znaczeniu
dla projektowanej regulacji, to jest takimi, których wydanie stanowi conditio sine qua non
praktycznego stosowania przepisów ustawy zgodnie z intencją ustawodawcy.31
Przedłożenie stosownych projektów aktów wykonawczych ma niebagatelne znaczenie
dla jakości procesu ustawodawczego, zarówno w aspekcie zasad techniki prawodawczej
jak i efektywności procesu decyzyjnego. W pierwszym z wymienionych aspektów, w toku
parlamentarnej fazy postępowania pozwala zarówno uniknąć przeładowania ustawy treściami, które bez szkody dla kompletności regulacji można „odesłać” do aktów niższego
rzędu jak i precyzyjnie skonstruować ustawowe upoważnienia do ich wydawania.32 Co
się zaś tyczy swoistej ekonomiki procesu decyzyjnego, istnienie gotowych projektów aktów wykonawczych już na wstępnym etapie postępowania wpływa pozytywnie na dalsze
prace parlamentarne, pozwalając parlamentarzystom ogarnąć całość regulowanej materii
a następnie stymulując właściwe tempo wdrażania w życie norm ustawowych bez zbędnych opóźnień. W dużej mierze wynika to ze ścisłego, funkcjonalnego związku, jaki łączy
ustawę oraz towarzyszące jej „zaplecze” w postaci aktów wykonawczych.33
Z zagadnieniem projektowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy wiąże się
również obowiązek zawarcia w treści proponowanego projektu stosownych upoważnień, które muszą spełniać określone wymogi, wynikające z istoty tego aktu prawnego,
określonej przepisami Konstytucji (art. 92 ust. 1). W kontekście celu, jakim jest prawidłowe wykonanie ustawy, upoważnienie musi określać charakter samego rozporządzenia (obligatoryjny lub fakultatywny). Ponadto musi jednoznacznie wskazywać organ,
zobowiązany lub upoważniony do jego wydania, co ma szczególne znaczenie w świetle
przyjętego na gruncie Konstytucji zakazu subdelegacji (art. 92 ust. 2). Wreszcie, możliwie najbardziej precyzyjnie, upoważnienie musi określać zakres spraw, przekazanych
ustawą do unormowania w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem zarówno zakresu
materii ustawowej jak i kierunku proponowanej regulacji.
Rzeczywiste znaczenie uprzedniego projektowania aktów wykonawczych dla przebiegu postępowania ustawodawczego warunkowane jest głębokością ingerencji ustawodawcy w rządowy projekt ustawy. Z punktu widzenia logiki i chronologii procesu
legislacyjnego, projekty aktów wykonawczych na swój sposób antycypują jego skutki,
stąd zmiany w projekcie ustawy, dokonywane na poszczególnych etapach postępowania
parlamentarnego skutkować mogą dezaktualizacją zawartych w nich rozwiązań.

31 Por. S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca
2002 r., Warszawa 2004, s. 52. Jednocześnie warto odnotować, że rządowy regulamin – odmiennie
od sejmowego – łączy akty wykonawcze bezpośrednio z projektem ustawy („Do projektu należy
także dołączyć…), a nie z jego uzasadnieniem.
32 Por. M. Kudej, Instytucje polskiego prawa parlamentarnego z zakresu legislacji, Katowice 1995, s. 22.
33 Jak wskazuje S. Wronkowska, zestawienie ustawy i aktów wykonawczych, tworzy dopiero pełny
obraz tzw. programu legislacyjnego ustawodawcy, zob. Model rozporządzenia jako aktu wykonawczego do ustaw w świetle konstytucji i praktyki [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce,
red. A. Szmyt, Warszawa 2005, s. 77.
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W nieco innym kontekście należy postrzegać kwestię dołączania podstawowych
projektów aktów wykonawczych do projektu ustawy budżetowej. Przepisy ustawy o finansach publicznych z 2005r. nie przewidują po stronie projektodawcy obowiązku dołączania do projektu ustawy budżetowej projektów aktów wykonawczych. Z uwagi na to,
że procedura opracowywania projektu ustawy budżetowej stanowi lex specialis względem postępowań dotyczących projektów zwykłych nie może mieć do niej zastosowania
ogólna norma regulaminowa, obligująca Radę Ministrów do załączenia projektów aktów wykonawczych do uzasadnienia projektu.34
Jednocześnie wypada zauważyć, że w okresie III Rzeczypospolitej ukształtowała
się praktyka, polegająca na tym, iż w związku z wykonaniem inicjatywy budżetowej,
Rada Ministrów kieruje również do Sejmu projekty tzw. ustaw okołobudżetowych, odnoszących się do sfery podatkowej, gospodarczej lub socjalnej. W przeciwieństwie do
materii budżetowej, regulacje w nich zawarte nie mają charakteru ograniczonego czasowo, jednak w istotny sposób mogą stymulować przebieg realizacji ustawy budżetowej.
Dotyczy to zwłaszcza tych sytuacji, w których Sejm zdecyduje się skorygować ich treść
w kierunku niezgodnym z pierwotnie projektowanym, a pozostającym w korelacji z treścią ustawy budżetowej. Ze względu na czasową koincydencję realizowania inicjatywy
ustawodawczej co do tych projektów i projektu ustawy budżetowej, jak i ich materialne
z nią powiązanie, projekty okołobudżetowe – zarówno na etapie rządowej prelegislacji
jak i w toku postępowania parlamentarnego – mogą wywołać efekt nieformalnego, zewnętrznego „obładowywania” ustawy budżetowej.
Swoisty załącznik do projektu ustawy budżetowej stanowi również opinia Rady Ministrów, dotycząca projektów dochodów i wydatków Kancelarii Sejmu, Kanclarii Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz innych organów i instytucji wymienionych w art. 121 ust. 2
ustawy o finansach publicznych, które to projekty – na wniosek tych organów – podlegają włączeniu do projektu ustawy budżetowej przez ministra finansów.
Nowelizacja Regulaminu Sejmu przeprowadzona w lutym 2006r na kanwie rozwiązań, przyjętych w ustawie z 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, poszerzyła katalog załączników do rządowego projektu ustawy o zgłoszenia podmiotów, które w toku postępowania prelegislacyjnego zgłosiły zainteresowanie
pracami nad projektem ustawy w trybie określonym wyżej wymienioną ustawą. Zarówno Regulamin Sejmu (art. 34 ust. 4b) jak i znowelizowany w ślad za sejmowym Regulamin pracy Rady Ministrów (§ 10 ust. 6a) obligują rząd do tego, by ów załącznik do
projektu uzupełniała informacja o kolejności wniesienia zgłoszeń przez podmioty zainteresowane. W przypadku drugiego z wymienionych regulaminów, obowiązek dołączenia stosownej informacji dotyczy również tych projektów, w trakcie opracowywania
których nie pojawiło się żadne zgłoszenie w rozumieniu tzw. ustawy lobbingowej.
34 W tym względzie aktualne pozostają uwagi C. Kosikowskiego, wyrażone na ten temat w opinii,
sporządzonej pod rządami Małej Konstytucji z 1992 r. i towarzyszącej jej ustawy z 5 stycznia 1991 r.,
Prawo budżetowe (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r., Nr 72, poz. 344 ze zm.), która również takiego
obowiązku na Radę Ministrów nie nakładała, zob. W sprawie dołączania projektów aktów wykonawczych do wnoszonego projektu ustawy budżetowej, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 2, s. 53-54.
Inaczej w swojej opinii,opublikowanej na tych samych łamach A. Szmyt, s. 53 oraz W. OdrowążSypniewski, s. 56.
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Stosownie do specyfiki ustawy ratyfikacyjnej, załączniki do jej projektu obejmują: projekt dokumentu ratyfikacyjnego; tekst umowy międzynarodowej przynajmniej
w jednym z języków obcych, w których ją sporządzono; polski tekst umowy albo uwierzytelniony przez MSZ tekst jej tłumaczenia na język polski; opinię o zgodności umowy
z prawem europejskim.35
V.
Jak już zostało powiedziane na wstępie, prawidłowe sporządzenie uzasadnienia projektu ustawy warunkuje skuteczność wykonania inicjatywy ustawodawczej. Po wniesieniu gotowego – zdaniem wnioskodawcy – projektu do laski marszałkowskiej postanowienia art. 34 Regulaminu Sejmu stanowią podstawowy punkt odniesienia w zakresie
oceny poprawności przedłożenia, dokonywanej zarówno w ramach wstępnej kontroli
projektu przez Marszałka Sejmu, poprzedzającej nadanie mu biegu, jak i w toku dalszych prac komisyjnych i plenarnych.
W odniesieniu do rządowych projektów ustaw, wstępna kontrola ogniskuje się przede
wszystkim wokół kwestii dołączenia do jego uzasadnienia podstawowych aktów wykonawczych, obejmując ustalenie, czy projekt przewiduje wydanie stosownych rozporządzeń
wykonawczych i czy zawiera prawidłowo skonstruowane upoważnienia w tym zakresie.36
Norma ujęta w art. 34 ust. 7 Regulaminu Sejmu zezwala Marszałkowi Sejmu na
zwrócenie projektu wnioskodawcy, jeżeli jego uzasadnienie nie spełnia wymogów regulaminowych, określonych w art. 34 ust. 2 i 3 Regulaminu, a odnoszących się do jego
integralnych elementów składowych.37 A contrario oznacza to, że podstawy do zastosowania tej sankcji nie stanowią braki, odnoszące się do załączników, w postaci podstawowych aktów wykonawczych, których obowiązek załączenia uregulowany jest w ust.
4 tego artykułu, natomiast w stosunku do wnioskodawcy innego niż Rada Ministrów
podstawę zwrotu projektu stanowić może brak przedstawienia założeń projektów podstawowych aktów wykonawczych (art. 34 ust. 2 pkt 7 Regulaminu).
W praktyce, zwrócenie projektu wnioskodawcy uzależnione jest od stopnia niezgodności uzasadnienia z wymogami regulaminowymi.38 Najczęściej dochodzi do tego

35 § 10 pkt 1 i 3-5 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 sierpnia 2000r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych.
36 Z praktyki poprzednich kadencji Sejmu wynika, że Rada Ministrów – szczególnie w okresie III
i początkach IV kadencji Sejmu – zakładając w treści projektowanych ustaw konieczność wydawania rozporządzeń wykonawczych, dość często nie dołączała ich projektów do projektu ustawy.
Z raportu, opracowanego w 2002 roku przez Zespół Integracji Europejskiej wynika, że w III kadencji Sejmu sytuacja ta najczęściej dotyczyła projektów ustaw dostosowujących polski porządek
prawny do prawa Unii Europejskiej, zob. Ustawy uchwalone przez Sejm III kadencji, których przedmiot jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej (oprac. Zespół Integracji Europejskiej), Biuro
Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2002, s. 9.
37 A minori ad maius przyjąć należy, że w przypadku, gdy do projektu ustawy w ogóle nie dołączono
uzasadnienia Marszałek ma prawo zwrócić projekt bez przeprowadzania jego wstępnej oceny. Na
ten temat zob. W. Sokolewicz, Postępowanie z projektem ustawy lub uchwały do którego nie dołączono uzasadnienia, Biuletyn BSiE 1993, nr 2 (88), s. 7-8.
38 Przykładowo, praktyka parlamentarna znacząco złagodziła imperatywny charakter zamieszczania w uzasadnieniu projektu ustawy oświadczenia o jego zgodności z prawem Unii Europejskiej,
także wobec projektów przygotowywanych przez Radę Ministrów. Zdarza się bowiem, że Marsza-
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wówczas, gdy braki w uzasadnieniu są na tyle poważne, że nie można ich uzupełnić
w toku pierwszego czytania, co w następstwie uniemożliwia posłom podjęcie właściwej
decyzji prawodawczej i jako takie godzi w regułę przyzwoitej legislacji.39
Istotną rolę w procedurze wstępnej weryfikacji projektów ustaw odgrywa Komisja
Ustawodawcza, do której – w razie wątpliwości co do oceny ich legalności – Marszałek
może skierować projekty celem zaopiniowania. Jeżeli komisja zaopiniuje projekt jako
niedopuszczalny, Marszałek ma prawo pozostawić go bez biegu, co w praktyce zazwyczaj ma miejsce.40 Jeżeli opinia o niedopuszczalności dotyczy projektu rządowego, Marszałek najczęściej wymaga dołączenia do niej krótkiego uzasadnienia.41
Niezależnie od wysokiego poziomu sformalizowania wymogów, stawianych przez
obowiązujące prawo wnoszonym do Sejmu projektom ustaw i ich uzasadnieniom, rzeczywisty obraz omawianego zjawiska, kształtowany praktyką ustrojową, dość znacząco
odbiega od wzorca normatywnego.
Dotychczasowa praktyka realizowania przez Radę Ministrów „przedinicjatywnego” postępowania legislacyjnego wskazuje na to, że w kwestii sporządzania uzasadnień
do projektów ustaw, postępowanie to nie jest wolne od licznych mankamentów, odnoszących się przede wszystkim do ich warstwy merytorycznej. Uzasadnienie projektu
ustawy powinno być istotnym nośnikiem informacji, przede wszystkim dotyczących
całościowej koncepcji projektowanego aktu, wpisanej w szerszą perspektywę programu
legislacyjnego rządu, jego strategii prawotwórczej i politycznej. Ze szczególnie cennych
w tym względzie doświadczeń i obserwacji, płynących z działalności Rady Legislacyjnej
wynika, że podstawowym mankamentem rządowych uzasadnień do projektów ustaw
jest ich powierzchowność, a nawet swoista inercja informacyjna, przejawiająca się tym,
że znaczną część uzasadnień wypełniają przepisane z projektów treści normatywne.42

łek Sejmu godzi się na ich przyjęcie wówczas, gdy zamiast stosownego oświadczenia, uzasadnienie
zawiera jedynie adnotację o jego dołączeniu w późniejszym terminie. W okresie funkcjonowania
Sejmu III kadencji sytuacja ta dotyczyła blisko 7% projektów rządowych – zob. W. Odrowąż-Sypniewski, Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu III kadencji, „Przegląd Sejmowy” 2002,
nr 1, s. 180.
39 Jest to zbieżne ze stanowiskiem doktryny, które traktuje zwrócenie projektu wnioskodawcy jako
swoiste ultima ratio postępowania ustawodawczego, zob., np. K. Kubuj, Marszałek Sejmu…, op. cit.
s. 64.
40 W sumie, w okresie III i IV kadencji Sejmu, decyzja taka została podjęta wobec 7 projektów, negatywnie zaopiniowanych przez komisję. Jednocześnie, w samej tylko IV kadencji Sejmu, z powodu
wadliwie sporządzonego uzasadnienia, Marszałek zwrócił wnioskodawcom – w tym i Radzie Ministrów – blisko sto projektów bez zasięgania opinii Komisji Ustawodawczej, por. J. Wawrzyniak,
Inicjatywa ustawodawcza – teoria, prawo, praktyka [w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, red.
J. Wawrzyniak, Warszawa 2005, s. 20.
41 Np. w IV kadencji Sejmu taka opinia wraz z uzasadnieniem sporządzona została wobec dwóch
projektów, będących przedmiotem oceny ze strony Komisji Ustawodawczej.
42 Zob. C. Kosikowski, Problemy legislacyjne dostosowywania prawa polskiego do prawa UE i harmonizacji z nim w świetle oceny Rady Legislacyjnej – referat na konferencję Rady Legislacyjnej zorganizowaną 27 października 2004r. w Warszawie, pt. Problemy dostosowania prawa polskiego do
prawa Unii Europejskiej – propozycje zmian w zakresie tworzenia prawa, „Przegląd Legislacyjny”
2004, nr 6, s. 37 oraz R. Mastalski, Główne wady projektów ustaw w świetle opinii Rady Legislacyjnej. Załącznik do raportu Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, pt. Tworzenie prawa
w Polsce – ocena i proponowane kierunki zmian, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1, s. 123.
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Charakterystyczną cechą większości uzasadnień jest również lakoniczność sformułowań, odnoszących się zarówno do prognozowanych skutków finansowych wejścia
w życie przyszłej ustawy jak i pozostałych elementów, składających się na ocenę skutków regulacji, tak w kontekście dotychczas obowiązujących przepisów jak i rozwiązań
proponowanych w projektach.43 Do obniżania jakości projektów ustaw proponowanych
przez Radę Ministrów przyczynia się również nierzadka praktyka przedkładania ich
Sejmowi bez załączania projektów stosownych aktów wykonawczych.
Praktyka wykonywania inicjatyw ustawodawczych poprzez wnoszenie do Sejmu
wadliwie skonstruowanych projektów, opatrzonych uzasadnieniami nie spełniającymi
wymogów określonych w Regulaminie Sejmu, zarówno w wydaniu Rady Ministrów jak
i innych podmiotów inicjatywy, zdecydowanie zbyt często spotyka się z dość spolegliwą reakcją ze strony Marszałka Sejmu, który niechętnie korzysta z przysługującego mu
uprawnienia do zwracania projektu wnioskodawcy, właśnie z powodu błędnej lub niepełnej konstrukcji uzasadnienia.44
W oparciu o powyższe uwagi można pokusić się o stwierdzenie, że konglomerat
okoliczności normatywnych w konfrontacji z praktyką ustrojową kształtuje bardzo niespójny model postępowania w zakresie projektowania materii ustawowej, gdzie dość
daleko posunięty formalizm w sferze wymagań stawianych uzasadnieniom projektów
często nie idzie w parze z konsekwentnym ich egzekwowaniem, zarówno na etapie prelegislacyjnej kontroli materialnej i formalnej opracowanego projektu przez podmiot decydujący o wykonaniu inicjatywy ustawodawczej jak i później, w fazie wstępnej kontroli
projektu przez organy i służby parlamentarne.
Powyższe okoliczności niewątpliwie powinny stanowić impuls do poszukiwania
rozwiązań eliminujących lub przynajmniej istotnie ograniczających częstotliwość występowania tego typu negatywnych zjawisk w decyzyjnym procesie prawotwórczym.
W aspekcie bezpośrednio związanym z tematyką niniejszego opracowania, jednym
z możliwych – jak się wydaje – sposobów na poprawienie jakości wnoszonych do Izby
projektów ustaw mogłoby by być podniesienie rangi formalno – prawnych wymogów
dotyczących konstruowania ich uzasadnień, poprzez nadanie im statusu ustawowego
a nawet konstytucyjnego. W obecnym kształcie, parlamentarna procedura ustawodawcza pod rządami regulaminu Sejmu narażona jest na częste modyfikacje, będące następstwem co najmniej dwóch czynników: przyznania licznym jej elementom – tak jak
wspomnianej normie odnoszącej się do zwrotu projektu wnioskodawcy – charakteru

43 Stąd trafna wydaje się konstatacja, iż polski projektodawca niezmiennie postrzega OSR przede
wszystkim w kategoriach jednego z licznych biurokratycznych obowiązków, którego formalne
spełnienie służyć ma wyłącznie przejściu do kolejnego etapu postępowania ustawodawczego, a w
konsekwencji wdrożeniu oczekiwanego aktu prawnego, zob. W. Kozłowski, M. Matczak, O. Luty –
Ocena skutków…, op. cit., s. 184.
44 Por. K. Kubuj, Marszałek Sejmu…, op. cit., s. 64. Pod tym względem, praktyka parlamentarna pod
rządami Konstytucji z 1997r. żywo przypomina tę z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych,
kiedy to wstępną kontrolę wobec projektów ustaw równie powściągliwie realizowało Prezydium
Sejmu., w zasadzie nie korzystając z możliwości zwracania wadliwych projektów na podstawie ówczesnego art. 31 ust. 5 regulaminu. Na ten temat zob. A. Patrzałek, A. Szmyt, Skutki prawne wniesienia projektu ustawy [w:] Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, red.
J. Trzciński, Warszawa 1994, s. 157.
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ius dispositivum, a także instrumentalnego traktowania procesu prawotwórczego przez
posłów. Drugi z wymienionych czynników wyraża się, m. in. tym, iż poprzez zmiany
regulacji w zakresie komisyjnych bądź plenarnych prac nad ustawą, kolejne większości
sejmowe próbują zwiększyć efektywność podejmowanych przez siebie decyzji prawodawczych, nierzadko ograniczając wpływ opozycji w tym obszarze.45
W tym kontekście, możliwie szerokie ujęcie procesu ustawodawczego w postanowieniach Konstytucji wzmocniło by normatywną stabilność tej jednej z najbardziej doniosłych w skutkach procedur prawotwórczych. Pośrednim skutkiem objęcia zakresem
konstytucyjnej regulacji wszystkich istotnych elementów parlamentarnej fazy procesu
ustawodawczego może być też wzmocnienie efektywności formalnej kontroli legalności
ustaw, dokonywanej przez Trybunał Konstytucyjny, który obecnie zmuszony jest oceniać ewentualne zarzuty o naruszeniu przez ustawodawcę procedur legislacyjnych przez
relatywizujący wagę tych uchybień kontekst zasady autonomii Sejmu. Alternatywę dla
szerszej konstytucjonalizacji procesu ustawodawczego, a przynajmniej jego parlamentarnych sekwencji, ewentualnie mógłby stanowić powrót do koncepcji całościowego
uregulowania procesu legislacyjnego w jednej ustawie o specjalnym, wyższym niż ustawy zwykłe statusie w systemie źródeł prawa.46

45 Na przestrzeni lat, stan ten nie ulega istotnym jakościowo przeobrażeniom, o czym świadczy aktualność uwag, czynionych w tym względzie przez M. Kudeja w pierwszej połowie 2002 r., zob.
Zmiany w regulaminie Sejmu uchwalone na początku IV kadencji, „Przegląd Sejmowy” 2002,
nr 5, s. 55.
46 Na temat zasadności wprowadzenia do systemu źródeł prawa tzw. ustaw organicznych, obejmujących, m. in. regulację procedury prawotwórczej zob. uwagi A. Bałabana, zgłaszane niejako
w przededniu wejścia w życie Konstytucji z 1997 r., Źródła prawa…, op. cit., s. 39. W kwestii aktualnych rozważań na ten temat zob. E. Gdulewicz, O ustawie organicznej [w:] Instytucje prawa
konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Marii KrukJarosz, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009, s. 541.
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Janusz Polanowski

PRAWNOKARNA OCHRONA WYKONALNOŚCI
ORZECZEŃ SĄDU KONSTYTUCYJNEGO
REPUBLIKI SŁOWACKIEJ
Przedstawienie specyfiki obowiązującego w Republice Słowackiej rozwiązania ustawowego, dotyczącego prawnokarnej ochrony wykonalności orzeczeń Sądu Konstytucyjnego to cel tego artykułu.1 Przedmiotem dokonywanej w nim analizy są wybrane
przepisy współczesnego słowackiego kodeku karnego. W artykule znajdują się odniesienia do orzecznictwa oraz do wybranych obowiązujących przepisów współczesnego
czeskiego Kodeksu karnego – co ma służyć ukazaniu perspektywy porównawczej.
Nowy kodeks karny uchwalono oraz wprowadzono w życie Republice Słowackiej2
wcześniej, niż w Republice Czeskiej3, aczkolwiek w obu przypadkach nastąpiło to
w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. Kodeks karny w każdym z tych dwóch państw
zastąpił czechosłowacką4 regulację kodeksową prawa karnego materialnego5.
Wspomniane na początku artykułu specyficzne rozwiązanie normatywne zawarto
w § 350 słowackiego Kodeksu karnego. Przed przejściem do jego omawiania, należy
scharakteryzować kilka zagadnień, co służy ukazaniu tego przepisu na tle innych przepisów kodeksowych.
W każdym z nowych kodeksów karnych ustawodawca poświęca specjalną uwagę
sędziemu. Sędzia zaliczony został do „funkcjonariuszy publicznych” (w słowackim Kodeksie karnym) i „osób urzędowych” (w czeskim Kodeksie karnym).
W § 128 słowackiego Kodeksu karnego ustawodawca podał określenie funkcjonariusza publicznego. Na pierwszym miejscu wskazano Prezydenta Republiki Słowackiej,
potem zaś: parlamentarzystów6, członków rządu, sędziego Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej, sędziego, prokuratora oraz inne osoby, zaliczone przez ustawodawcę
do kategorii „funkcjonariusz publiczny”.

1 Ta tematyka została przeze mnie wybrana również dlatego, że Pan Profesor Henryk Groszyk
z życzliwym zainteresowaniem traktował me badania nad prawem słowackim i czeskim.
2 Zákon č.300/2005 Z.z. z 20.mája 2005, Trestný zákon [Ustawa nr 300/2005 Z.z. z 20 maja 2005, Kodeks karny].
3 Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník [Ustawa nr 40/2009 Sb. z dnia 8 stycznia
2009, Kodeks karny].
4 Czyli, formalnie rzecz ujmując, ustawę wydaną przez inne państwo – inne niż: Republika Czeska,
czy Republika Słowacka.
5 Ustawę nr 140/1961, Kodeks karny.
6 Zarówno zasiadających w Radzie Narodowej Republiki Słowackiej, jak i w Parlamencie Europejskim.
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Słowacki prawnik Jozef Čentéš – komentując § 128 słowackiego Kodeksu karnego
– akcentuje to, że termin „funkcjonariusz publiczny” wchodzi w zakres znaczeniowy
terminu „osoba chroniona”, określonego w § 139 ust. 1 tegoż kodeksu.7 W § 139 ustęp 1
funkcjonariusza publicznego wskazano w literze h), wraz z inną osobą, wykonującą swe
obowiązki (powinności), które nałożono na nią na podstawie ustawy.8
Odpowiednikiem wyżej przedstawionego § 128 słowackiego Kodeksu karnego jest
w czeskim Kodeksie karnym § 127. Ustawodawca czeski, definiując (w § 127 Kodeksu
karnego) osobę urzędową, na pierwszym miejscu wymienił sędziego; bez rozróżniania, czy chodzi o sędziego sądu powszechnego, czy o sędziego sądu konstytucyjnego.
W dalszej kolejności wymieniani są: zastępca państwowy (odpowiednik prokuratora
w Polsce) oraz inne osoby urzędowe – zaczynając od Prezydenta Republiki Czeskiej (następnie wskazano: parlamentarzystów oraz członków rządu, jak również inne osoby,
uznane za osoby urzędowe). Taki stan rzeczy interpretuję jako przejaw szczególnego
akcentowania znaczenia sędziów przez prawodawcę w Republice Czeskiej.
Widzimy więc różnice pomiędzy odpowiednimi uregulowaniami: słowackim oraz czeskim. Jedną z nich jest osobne wymienienie sędziów Sądu Konstytucyjnego (tych wpierw) oraz
sędziów pozostałych sądów w słowackim Kodeksie karnym. Inną zaś to, że ustawodawca czeski wpierw wymienił sędziów, a dopiero potem pozostałe kategorie „osób urzędowych”.
Ustawodawca słowacki na ochronie funkcjonowania sądów skoncentrował się w części szczególnej9 Kodeksu karnego, a dokładnej w jej rozdziale ósmym „Przestępstwa
przeciwko porządkowi w sprawach publicznych”10, obejmującym paragrafy od 321 do
358. W ramach tego rozdziału wyróżniono pięć działów:
1. Przestępstwa przeciwko wykonywaniu kompetencji organu władzy publicznej
(§ 321 – § 325).
2. Przestępstwa funkcjonariuszy publicznych (§ 326 – § 327).
3. Korupcja (§ 328 – § 336).
7 Por. Burda/Čentéš/Kolesár/Záhora a kolektív, Trestný zákon. Komentár (Všeobecná časť) – I. diel,
Praha 2010, s. 901.
8 § 139
Osoba chroniona
(1) Przez osobę chronioną rozumie się
a) dziecko,
b) kobietę ciężarną,
c) osobę bliską,
d) osobę zależną,
e) osobę sędziwą,
f) osobę chorą,
g) osobę korzystającą z ochrony według prawa międzynarodowego,
h) funkcjonariusza publicznego albo osobę, która wypełnia swoje powinności nałożone na podstawie ustawy, albo
i) świadka, biegłego, tłumacza ustnego albo tłumacza pisemnego.
(2) Postanowienia ustępu 1 nie stosuje się, jeśli przestępstwo nie zostało popełnione w związku z pozycją, stanem albo wiekiem osoby chronionej.
9 Czyli części drugiej Kodeksu karnego; pierwszym przepisem prawnym w tej części jest § 144.
10 W oryginale (po słowacku): „TRESTNÉ ČINY PROTI PORIADKU VO VEREJNÝCH VECIACH”.
Taki sam tytuł nosi rozdział X w części szczególnej czeskiego Kodeksu karnego (po czesku: TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH) – obejmujący paragrafy od 323 do 368.
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4. Niektóre formy karalnego współdziałania (§ 337 – § 341).
5. Inne formy naruszenia działalności organów władzy publicznej (§ 442 – § 358).
Zarówno w Republice Słowackiej, jak i w Republice Czeskiej, w nowych kodeksach
karnych każdego z tych państw przewidziano karalność określonych czynów, które
mogą negatywnie wpływać na działalność orzeczniczą sądów. Uregulowania słowackie i czeskie są, w określonym stopniu, podobne do siebie. Przykładowo, dotyczy to
przestępstw o charakterze korupcyjnym, nazwanych „korupcją”11 w słowackim Kodeksie karnym i „łapownictwem” w czeskim Kodeksie karnym12. Inny przykład stanowi
przestępstwo określone przez ustawodawców jako „Ingerowanie w niezawisłość sądu”.13
Podobnie jest w przypadku karalności składania fałszywych zeznań, czy niewłaściwego
wypełniania obowiązków przez biegłych i tłumaczy.
Niektóre podobieństwa mogą zaskakiwać, czego charakterystycznym przejawem jest
to, że w każdym z omawianych kodeksów karnych w paragrafie numer 351 występuje
regulacja prawna pod nazwą „Niweczenie przygotowania oraz przebiegu wyborów i referendum”.14
W każdej z tych ustaw stypizowano określone przestępstwa, których popełnienie
polega na niweczeniu wykonania orzeczeń (lub zarządzeń) sądowych. Chodzi więc nie o
ochronę działalności sądu przed wydaniem orzeczenia, ale o karalność zachowań, które
godzą w orzeczenie, a zwłaszcza w jego wykonalność.
W słowackim Kodeksie karnym regulacje tego rodzaju występują w paragrafach:
348, 349 oraz 350. Paragraf 348 i 349 mają wspólne określenie „Niweczenie wykonania
orzeczenia urzędowego”15 Ich odpowiednikiem w czeskim Kodeksie karnym jest § 337 –
nazwany: „Niweczenie wykonania orzeczenia sądowego a przydziału”16 Przepisy te służą
ochronie wykonalności orzeczeń – w przypadku orzeczeń sądowych chodzi zwłaszcza
o orzeczenia sądów karnych i cywilnych. W prawnokarnej ochronie postanowieniami
§ 348 – 350 chodzi o ochronę porządnego wykonania prawomocnych orzeczeń organów
państwowych, sądów, a specjalnie również orzeczeń Sądu Konstytucyjnego, gdyż społeczeństwo ma interes w nienaruszalności realizacji orzeczeń organów władz publicznych, przynajmniej w ich wykonalności.17
Najbardziej bezpośrednia prawnokarna ochrona wykonalności orzeczeń sądu konstytucyjnego została wprowadzona w Republice Słowackiej. Właśnie tam za przestępstwo uznano niweczenie orzeczenia Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej. Odnośny paragraf słowackiego Kodeksu karnego stanowi:
„§ 350
Niweczenie wykonania orzeczenia Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej
11 Po słowacku: Korupcia.
12 Dział 3 zatytułowano „Łapownictwo” (Úplatkářství) – obejmuje on paragrafy od 331 do 334.
13 Zasahovanie do nezávislosti súdu (§ 342 słowackiego Kodeksu karnego); Zasahování do nezávislosti soudu (§ 335 czeskiego Kodeksu karnego).
14 Po słowacku: Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda. Po czesku: Maření přípravy a průběhu
voleb a referenda.
15 Wyrażenie Marenie výkonu úradného rozhodnutia zostało zawarte we wspólnym dla tych dwóch
paragrafów nadpisie.
16 Po czesku: Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
17 Por. Pavel Baláž, Trestné právo hmotné (všeob. časť), Bratislava 2005, s. 340.
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Kto niweczy albo istotnie utrudnia wykonanie orzeczenia Sądu Konstytucyjnego
Republiki Słowackiej przez to, że nie wypełnia powinności wynikającej z jego orzeczenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch.18
Paragraf 350 słowackiego Kodeksu karnego nie ma swojego odpowiednika w czeskim
Kodeksie karnym. Jest to rozwiązanie specyficzne. Od strony obiektywnej, chodzi o niweczenie albo istotne utrudnianie wykonania orzeczenia Sądu Konstytucyjnego, polegające
na niewypełnieniu powinności wynikającej z takiego orzeczenia.19 Sprawcą tego czynu
może być tylko osoba, która nie wykona orzeczenia tyczącego się tej osoby (specjalny, konkretny podmiot). Przestępstwo takie można popełnić tylko z winy umyślnej.20
Po charakterystyce regulacji kodeksowej wypada przyjrzeć się praktyce orzeczniczej. Kwerendy dokonałem, korzystając z zasobów i łączy internetowych. Występowanie frazy „niweczenie wykonania orzeczenia”21 sprawdziłem za pośrednictwem witryn internetowych Sądu
Konstytucyjnego Republiki Słowackiej22 oraz Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej23.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej znalazłem tylko jeden
przypadek występowania tego sformułowania – chodzi o wyrok z dnia 12 stycznia 2011
roku (sygnatura akt: 9Sža 20/2010). Przedmiotowa fraza została użyta w uzasadnieniu wyroku. Sąd Najwyższy zauważył, że skarżący postępował w taki sposób, iż sam
niweczył wykonanie orzeczenia. Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej w tym wyroku
zatwierdził wyrok Sądu Krajowego w Trnawie (chodziło o środki zastosowane wobec
cudzoziemca). Orzeczenie to nie dotyczy § 350 słowackiego Kodeksu karnego.
Bogatsze jest orzecznictwo Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej, aczkolwiek żaden
przypadek przedstawienia w postępowaniu przed tym organem zarzutu „niweczenia wykonania orzeczenia” nie spotkał się z pozytywnym – dla wnioskodawcy – rozstrzygnięciem.
W postanowieniu z dnia 11 grudnia 2007 r. (sygnatura akt: 0. ÚS 1/07-9) z odmową spotkał się wniosek o wyłączenie sędziego Sądu Konstytucyjnego Milana Ľalíka
od rozpoznawania sprawy (oznaczonej sygnaturą akt: Rvp 418/07). Zarzut skarżącego
(o „niweczenie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”) dotyczył okresu,
gdy ten sędzia pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości.
W czterech postępowaniach – zakończonych odrzuceniem wniosku – skarżący stawiali zarzuty sędziom (sądów powszechnych), którzy – ich zdaniem – mieli się dopuścić
popełnienia przestępstwa z § 350 słowackiego Kodeksu karnego. Chodzi o postanowienia Sądu Konstytucyjnego:
1. Z dnia 27 września 2007 roku (sygnatura akt: IV. ÚS 231/07-14).
2. Z dnia 26 marca 2008 roku (sygnatura akt: IV. ÚS 110/08-9).
3. Z dnia 27 października 2010 roku (sygnatura akt: III. ÚS 396/2010-8).
4. Z dnia 14 grudnia 2010 roku (sygnatura akt: I. ÚS 483/2010-7).
18 § 350
Marenie výkonu rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky
Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky tým,
že nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutia, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
19 Por Pavel Baláž, op cit., s. 341.
20 Por. op. cit., s. 342.
21 Po słowacku: marenie výkonu rozhodnutia.
22 www.concourt.sk
23 http://nssr.blox.sk
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W dwóch najpóźniejszych orzeczeniach Sądu Konstytucyjny Republiki Słowackiej
uznał, że skarżący nie spełnili wymogów ustawowych, przewidzianych dla skargi.
Również w orzecznictwie Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej sprzed
uchwalenia aktualnie obowiązującego słowackiego Kodeksu karnego występuje problem niweczenia orzeczenia. W skardze, oznaczonej sygnaturą akt: I. ÚS 127/02-8, działający w imieniu spółki komercyjny prawnik 24 zarzucił Ministerstwu Sprawiedliwości
Republiki Słowackiej „bezprawne niweczenie orzeczenia” (chodziło o orzeczenie Sądu
Okręgowego w Czadcy). Dnia 13 listopada 2020 roku Sąd Konstytucyjny Republiki Słowackiej odrzucił tę skargę. Zatem wtedy orzeczono podobne, jak dnia 14 czerwca 2002
roku w sprawie (sygnatura akt: II. ÚS 106/02-23), w której również sformułowano zarzut
„bezprawnego niweczenia orzeczenia” – w tym przypadku: Sądu Krajowego w Żylinie.
Problem braku wykonania orzeczeń sądów konstytucyjnych dotyczy różnych państw.
Przykładowo, w sprawozdaniach z działalności Trybunału Konstytucyjnego w Polsce powraca to zagadnienie (chodzi głównie o zaniechania w zakresie prawodawstwa).
Problematyka niweczenia wykonalności orzeczeń znalazła odzwierciedlenie w aktualnie
obowiązujących kodeksach karnych, które wydano w Republice Czeskiej oraz w Republice Słowackiej. Specyfika słowackiej regulacji kodeksowej polega na tym, że ustawodawca
słowacki jeden z paragrafów (§ 350) Kodeksu karnego poświęcił uregulowaniu problemu
niweczenia wykonalności orzeczenia Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej.
Specyfika rozwiązania słowackiego wiąże się z kompetencjami Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej. Znajduje to swój wyraz w treści jego wyżej wskazanych orzeczeń. Stawiane sędziom (sądów powszechnych) zarzuty mają ścisły związek z tym, że
uwzględnienie skargi – odpowiednika skargi konstytucyjnej w Polsce – przez Sąd Konstytucyjny oznacza uchylenie zaskarżonego orzeczenia. Gdyby w Republice Słowackiej
funkcjonował taki jak w Polsce model skargi konstytucyjnej25, to (prawdopodobnie) nie
skarżono by się tam na niweczenie orzeczeń Sądu Konstytucyjnego przez sędziów.
W trakcie dokonanej przez siebie kwerendy nie stwierdziłem żadnego przypadku
uwzględnienia przez Sąd Konstytucyjny Republiki Słowackiej zarzutu niweczenia wykonania orzeczenia tegoż sądu. Czy to oznacza, że każdy taki zarzut jest bezpodstawny?
Jestem przekonany, że pozytywna odpowiedź na tak postawione pytanie byłaby przedwczesna, a nawet mogłaby oznaczać kwestionowanie racjonalności słowackiego ustawodawcy. Sąd Konstytucyjny Republiki Słowackiej, w większości przypadków, odrzucał
kierowane doń skargi, w których zawarto tego rodzaju zarzut. Być może, gdyby któraś
ze skarg była lepiej przygotowana, doszłoby do merytorycznego rozpatrzenia sprawy i –
kto wie – może orzeczenie byłoby bardziej zgodne z wnioskiem skarżącego.
Zagadnienie niweczenia wykonania orzeczenia Sądu Konstytucyjnego Republiki
Słowackiej wymaga monitorowania. Może w przyszłości zapadną tam również takie
orzeczenia, które dodatkowo uzasadnią zasadność wzorowania się na rozwiązaniach
słowackich przez prawodawcę w Polsce.
24 Wówczas odpowiednik radcy prawnego w Polsce. Aktualnie w Republice Słowackiej funkcjonuje
jednolita adwokatura, obejmująca także dawnych komercyjnych prawników.
25 Kompetencje sądów konstytucyjnych były i nadal są przedmiotem badań. Przykładem publikowania wyników badań porównawczych w tym zakresie jest książka: M. Granat, Sądowa kontrola
konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2003.
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Anna Przyborowska-Klimczak

KSZTAŁCENIE DYPLOMATÓW
– Z KART HISTORII I STAN OBECNY
Określenie „dyplomata” odnoszone jest zwykle do osób, które reprezentują państwa lub
występują w imieniu organizacji międzynarodowych w stosunkach międzynarodowych
i podejmują działania zmierzające do wyjaśnienia i załatwienia spraw będących przedmiotem zainteresowania uczestników tych stosunków. W potocznym języku rozpowszechnione
jest także inne znaczenie, zgodnie z którym na miano dyplomaty zasługują osoby, które
potrafią wypełniać trudne zadania i osiągać zamierzone cele, nie urażając innych osób,
z którymi wchodzą w określone relacje1. Można zauważyć, że w ramach przygotowywania
do pełnienia funkcji dyplomaty, to potoczne znaczenie wskazuje na pożądane umiejętności,
które powinny posiąść osoby uczestniczące w stosunkach międzynarodowych.
Zawód dyplomaty od dawna budził zainteresowanie opinii publicznej, ponieważ wykonującym go osobom często przypisywano duży wpływ na kontakty między państwami i wierzono, że od ich postawy, cech charakteru, wiedzy i zdolności negocjacyjnych
zależy doprowadzenie do zażegnania sporu, a niekiedy nawet do zakończenia wojny
oraz osiągnięcie porozumienia. Już w starożytnej Grecji i Rzymie przywiązywano duże
znaczenie do doboru właściwych osób do pełnienia funkcji posłów. Powierzano je osobom wywodzącym się z wyższych warstw społecznych, zamożnym, w dojrzałym wieku
(powyżej 50 lat), cieszącym się prestiżem i mającym określone kwalifikacje, takie jak:
znajomość prawa, zdolności krasomówcze, a nawet aktorskie. O wysyłaniu posłów decydowały najwyższe instytucje państwowe, w greckich polis – zgromadzenie ludowe,
w Rzymie w różnych okresach historycznych – król, senat, cesarz2.
Szczególnym traktowaniem w okresie od VI do IX wieku cieszyli się dyplomaci na
dworze bizantyńskim. Za pomocą bardzo wyszukanych, przesadnie uroczystych form
ceremonialnych starano się olśnić i równocześnie zastraszyć przedstawicieli innych
państw, pozorując w ten sposób bogactwo i siłę cesarstwa3. W średniowiecznej Europie pełnienie funkcji dyplomatycznych powierzano często osobom duchownym, które
w pierwszych wiekach tej epoki, należały do wąskiego grona osób mających potrzebne
w tej dziedzinie wykształcenie. Ważną rolę odgrywali też dyplomaci Państwa Kościelnego, które utrzymywało stosunki dyplomatyczne z wszystkimi ówczesnymi państwami
chrześcijańskimi. Sobory i synody kościelne gromadziły również świeckich władców,
stając się pierwowzorem dla współczesnych kongresów i konferencji międzynarodo1 Por. hasło „dyplomata” [w:] Słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Warszawa 2007 t. I, s. 423.
2 J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2010, s. 22-23.
3 Szerzej J. Katz-Suchy, Zarys historii dyplomacji, Warszawa 1966, s. 36-37.
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wych. Stopniowo, wobec poszerzania się kręgu ludzi wykształconych, do służby zagranicznej dopuszczano też osoby świeckie4. Istotne znaczenie dla kształtowania sylwetki
dyplomaty miało zastępowanie doraźnych misji stałymi placówkami dyplomatycznymi.
Proces ten rozpoczął się pod koniec średniowiecza, a pierwsze stałe przedstawicielstwa
utworzyły w połowie XV wieku republiki włoskie (Florencja, Mediolan, Wenecja, Genua)5. Ze względu na znaczne poszerzenie zadań takich przedstawicielstw, w porównaniu
z misjami specjalnymi, zwiększyły się też wymagania w stosunku do urzędujących w nich
osób. Stałe przedstawicielstwa upowszechniły się w XVI wieku, ale ówcześni władcy chętniej sami wysyłali poselstwa niż godzili się na ich tworzenie na własnym terytorium, obawiając się ich działalności szpiegowskiej oraz ingerowania w wewnętrzne sprawy państwa.
W swoim słynnym dziele O pośle i poselstwach Krzysztof Warszewicki za najważniejszą cechę posłów uznawał wierność6. Twierdził, że oprócz wierności od posłów należy
też wymagać: odwagi, doświadczenia, roztropności, skromności („Zarozumiały poseł nie
jest miły ani Bogu, ani ludziom, a swym postępowaniem jedynie naraża cały swój naród
na powszechną pogardę i śmiech”7), uprzejmości (która jednak „nie może dopuszczać do
spoufalania się”8), rozwagi i wstrzemięźliwości w wypowiadaniu sądów, rozsądku, umiejętności pogodzenia powagi poselskiej z łatwością bycia9. Lista pożądanych cech dyplomatów jest w dziele K. Warszewickiego bardzo długa. Za szczególnie wartościowe i aktualne
należy uznać jego stwierdzenie, że po to, by skutecznie wypełniać swoje funkcje dyplomata „musi posiadać nie tylko przekonanie o słuszności i sprawiedliwości tez, o które walczy,
ale powinien mieć tęgą głowę i tak postępować, by unikać czynów, które by mogły narazić
go na niechęć ze strony innych: nie powinien pozwolić by go oszukiwano, ale i jemu nie
wolno oszukiwać, kłamać, czy zawieść zaufania czyjegokolwiek”10. Krzysztof Warszewicki różnicuje też pożądane przymioty posłów w zależności od państwa, do którego poseł
ma być wysłany: „do Turcji należy jedynie wysyłać odważnych i hojnych, ponieważ Turcy
mają być groźni, a jednoczenie chciwi i dlatego nie należy wysyłać tchórzów czy skąpych,
by nie ulękli się gróźb, a jednocześnie umieli w miarę potrzeby sypać złotem”, „placówka w Moskwie jest odpowiednia dla ludzi przezornych tak ze względu na panującą tam
perfidię, jak i na to, że bez długich targów nic od nich nie można uzyskać”, „Francja jest
polem do popisu dla ludzi odznaczających się lotnym, bystrym umysłem, by mogli szybko
orientować się w sytuacji i umieli dostosować się do otoczenia”, „do Anglii pasują mężowie przystojni i poważni, ponieważ dla takich właśnie Anglicy mają szacunek, mówiąc
im podobno, iż powinni żałować, że nie są Anglikami”, „do Niemiec przeznaczać trzeba
dyplomatów odznaczających się uporem, Niemcy bowiem znani są od dawien dawna ze
swej stałości we wszelkich poczynaniach”11.
4 A. Przyboś, R. Żelewski (oprac.), Dyplomaci w dawnych czasach. Relacje staropolskie z XVI-XVIII
stulecia, Kraków, s. 15.
5 J. Sutor, op. cit., s. 24. Por też. J. Fonkowicz, E. Pietkiewicz, Dyplomacja z bliska, Warszawa 1982, s. 26-27.
6 K. Warszewicki, O pośle i poselstwach (De legato et legatione), oprac. J. Życki na podstawie wydania
wydania z 1646 r., Warszawa 1935, s. 55.
7 Ibidem, s. 61.
8 Ibidem, s. 63.
9 Ibidem, s. 132.
10 Ibidem, s. 174.
11 Ibidem, s. 192-194.
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Minister Ludwika XI de Callières zestawiając niezbędne przymioty dyplomatów
pisał, iż powinni odznaczać się „zdolnością obserwacji, pilnością, uwagą, zdolnością
ferowania sądów, intuicją, grzecznością, uprzejmością, giętkością, opanowaniem –
wreszcie – cierpliwością zegarmistrza”12. Wyliczał także inne konieczne umiejętności,
stwierdzając, że „każdy, kto pragnie zostać dyplomatą, winien mówić równie dobrze
po niemiecku, włosku i hiszpańsku, jak i po łacinie (…). Trzeba, żeby znał historię, a w
szczególności historię narodu, do którego go wysłano (…), powinien też posiadać wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych, matematyki i prawa”13. W przewodnikach
i podręcznikach dla dyplomatów wskazywano też takie pożądane cechy dyplomatów
jak: gościnność, zrównoważone usposobienie, miłą powierzchowność, nieprzeciętną inteligencję, wszechstronne wykształcenie, uczciwość, dobry stan zdrowia14.
W czasach, gdy nie było możliwe szybkie nawiązanie kontaktu z władzami państwa wysyłającego, a także uzyskanie informacji na temat stanowiska innych państw
w określonych sprawach, zalecano dyplomatom posiadanie umiejętności rozważnego,
bez pośpiechu reagowania na wszystkie wydarzenia, by wskutek nadmiernej gorliwości
nie popełniać błędów. Warto przytoczyć zabawne powiedzenie przypisywane doświadczonemu angielskiemu dyplomacie, który twierdził, iż: „Najlepszymi dyplomatami są
ludzie leniwi i inteligentni. Ludzie gorliwi i inteligentni mogą być wykorzystani tylko na
niektórych placówkach; leniwi i głupi są wszędzie do przyjęcia; przekleństwo stanowią
ludzie gorliwi i średnio zdolni”15.
Wprawdzie na kształt stosunków w społeczności międzynarodowej wpływa bardzo
wiele różnych czynników politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, ale nie
ulega też wątpliwości, że realizacja polityki zagranicznej państw za pomocą dyplomacji wymaga stosowania odpowiednich metod i środków umożliwiających najbardziej skuteczne
osiąganie zamierzonych celów. Należy zaznaczyć, iż oprócz dyplomacji wykorzystywanej
w stosunkach między państwami, rozwija się obecnie również dyplomacja wielostronna –
konferencyjna oraz w ramach organizacji międzynarodowych. Skomplikowany, podlegający
różnym uwarunkowaniom i współzależnościom układ współczesnych stosunków międzynarodowych, wymaga od dyplomatów nie tylko odpowiednich cech charakteru i uzdolnień,
ale przede wszystkim wszechstronnego wykształcenia, umożliwiającego osiąganie w działalności dyplomatycznej wysokiego poziomu profesjonalizmu16.
Potrzebę właściwego przygotowania kandydatów do służby zagranicznej dostrzeżono już dawno, tworząc specjalne instytucje kształcące dyplomatów. Za najstarszą szkołę
dyplomatyczną jest uznawana utworzona przez cesarzową Marię Teresę w 1754 roku
w Wiedniu Akademia Orientalna17. W ramach Akademii nauczano przede wszystkim
języków używanych na Dalekim Wschodzie. Prowadzono też wykłady z zakresu ekonomii. W celu lepszego wypełniania przez Akademię funkcji dydaktycznych, utworzono
12
13
14
15
16

Cyt. za J. i J. Baliccy, Jak to w dyplomacji ładnie, Warszawa 1986, s. 30.
Ibidem.
Por. ibidem, s. 30-35.
Ibidem, s. 31.
Por. A. K. Henrikson, Diplomacy’s Possible Futures, „The Hague Journal of Diplomacy” 2006, nr, s.
3-27.
17 G. Szmidt (oprac.), Akademie dyplomatyczne wybranych państw. Informator, „Zeszyty Akademii
Dyplomatycznej” 2004, nr 19, s. 12.
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w niej również katedrę prawa narodów. Pod koniec XIX wieku Akademię Orientalną
przekształcono w Cesarską Akademię Konsularną. Program nauczania obejmował
różne dziedziny prawa, w tym prawo dyplomatyczne i konsularne, stosunki międzynarodowe, języki obce18. Akademia działała do 1938 roku. Została reaktywowana w 1964
roku jako Wiedeńska Akademia Dyplomatyczna (Academie Diplomatische Wien).
Należy także przypomnieć polskie tradycje w zakresie kształcenia dyplomatów.
W XVIII wieku misję przygotowywania młodzieży wywodzącej się z rodzin magnackich
i szlacheckich do roli światłych dyplomatów podjęło Collegium Nobilium. W szkole,
utworzonej przez Stanisława Konarskiego w Warszawie 1740 roku, nauczano oprócz języka łacińskiego także języków nowożytnych (francuskiego, niemieckiego, włoskiego),
a ponadto prawa polskiego i prawa narodów, zwłaszcza prawa dyplomatycznego i konsularnego. Przedstawiając słuchaczom Collegium zagadnienia prawa dyplomatycznego „nie
tylko miano na uwadze przygotowanie ich do zawodu właściwego ze względu na ich urodzenie, lecz także podkreślenie ważności prawa narodów i zwrócenie uwagi na nadużycia
dokonywane pod osłoną tego prawa”19. Wpajano też młodzieży poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za losy państwa. Collegium istniało do 1832 roku, ale okres największego
rozkwitu jego działalności przypadł na lata 1745-95. Wykształciło ono wielu wybitnych
polityków, dyplomatów i reformatorów doby polskiego oświecenia20.
Interesujące rozważania na temat kształcenia kadr dyplomatycznych przedstawił
w 1792 roku Tadeusz Morski w Myślach o potrzebie i sposobach przysposobienia młodzieży do służby dyplomatycznej w Polsce 21. Podobnie jak K. Warszewicki, za najważniejszy przymiot niezbędny do pełnienia funkcji posła uznawał on wierność, a następnie
„poczciwość i rzetelność postępków całego życia, złączoną z pewnym stopniem nauki
i światła, stosownego do tego urzędu”22. Uważał, że należy utworzyć kursy kształcące
dyplomatów i wskazywał dziedziny, jakie powinny być objęte programem nauczania,
zaliczając do nich: języki powszechnie używane (francuski, niemiecki, „a nawet” angielski), geografię ogólną i Polski (także w ujęciu historycznym), historię Polski i innych
państw, przede wszystkim europejskich, skład polityczny, zwłaszcza aktualny, rządów
państw europejskich, naukę prawa narodów oraz naukę handlu ogólnego międzynarodowego, z uwzględnieniem potrzeb i interesów Polski w tej dziedzinie23. Podkreślając
konieczność nauczania przyszłych dyplomatów prawa narodów, stwierdzał, że powinni
oni przede wszystkim nabyć umiejętności w zakresie posługiwania się umowami zawartymi między narodami24. Pisał też, iż wydaje mu się, że dotychczas nie opublikowano
w języku polskim zbiorów traktatów, które byłyby przydatne do studiowania i analizy
przez przyszłych dyplomatów ich postanowień, a także mogłyby być wykorzystywane
w praktyce dyplomatycznej25. Uważał, że kurs kształcenia dyplomatów powinien trwać
18 A. Szoszkiewicz, Kuźnie dyplomacji, „Wprost”, 3 stycznia 1999 r., s. 72.
19 J. Kolasa, Prawo narodów w szkołach polskich wieku Oświecenia, Warszawa 1954, s. 41-42.
20 Hasło: Collegium Nobilium [w:]Encyklopedia Polska, t. II, Warszawa 2008, s. 147.
21 T. Morski, Myśli o potrzebie i sposobach przysposobienia młodzieży do służby dyplomatycznej
w Polsce, (na podstawie wydania z 1792 r.), Warszawa 1919.
22 Ibidem, s. 73.
23 Ibidem, s. 33 i 34.
24 Ibidem, s. 33 i 44-46.
25 Ibidem, s. 44.
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trzy lata, a po jego ukończeniu najlepsi absolwenci byliby włączani do działalności urzędów odpowiedzialnych za stosunki z innymi państwami.
W okresie międzywojennym w Polsce kadry do służby zagranicznej były przygotowywane w działającej od 1919 roku w Warszawie Szkole Nauk Politycznych, przemianowanej w 1939 roku na Akademię Nauk Politycznych. W 1930 roku zostało też
utworzone na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie Studium Dyplomatyczne,
będące jednym ze studiów specjalistycznych działających przy Wydziale Prawa UJK 26.
Jego organizatorem i kierownikiem był prof. Ludwik Ehrlich, który zadbał też o interesujący program zajęć i właściwy dobór kadry nauczającej, obejmującej przedstawicieli
nauki i praktyków27. W programie Studium znalazły się m. in. takie przedmioty jak:
geografia gospodarcza, historia polityki mocarstwowej Polski, porównawcza nauka prawa publicznego, zagadnienia polityczne współczesnej Europy i poszczególnych państw
europejskich oraz państw amerykańskich, prawo konsularne, historia dyplomacji, nowe
instytucje prawa narodów, światowa organizacja obrotu pieniężnego i kredytu, polityka
osadnicza i emigracyjna, prawo morskie, międzynarodowe prawo administracyjne, postępowanie niesporne, praktyka dyplomatyczna i konsularna, zagadnienia gospodarcze
w stosunkach międzynarodowych, międzynarodowe układy gospodarcze, zagadnienia
Dalekiego Wschodu. W ramach Studium prowadzono też naukę języków perskiego
i tureckiego, których lektorem był Sadyk Bej Muhamed Agabekzadeh, a także seminaria z zakresu zagadnień gospodarczych, politycznych i demograficznych w stosunkach
międzynarodowych oraz historii dyplomacji28. Należy podkreślić, iż po trzyletnim cyklu kształcenia jego absolwenci uzyskiwali tytuł magistra dyplomacji29. Studium Dyplomatyczne było jedynym spośród studiów specjalistycznych na Wydziale Prawa UJK,
na którym zajęcia zostały uruchomione w październiku 1939 roku, a także jedynym
działającym w ramach tajnego Wydziału Prawa UJK 30.
Druga wojna światowa spowodowała bardzo duże straty osobowe w polskiej służbie
zagranicznej. Niektórzy polscy dyplomaci po zakończeniu wojny pozostali zagranicą.
Należało zatem odbudować kadry, które mogłyby uczestniczyć w realizacji polityki zagranicznej państwa. W nowej sytuacji ustrojowej i związanej z nią rzeczywistości politycznej występowały w tym zakresie różne tendencje. Stanowiska dyplomatyczne były
obsadzane według „klucza partyjnego i politycznego”, a ich powierzenie było traktowane jako dowód uznania lub forma podziękowania dla zasłużonych działaczy państwowych i partyjnych, których lojalność wobec ówczesnych władz nie budziła wątpliwości.
Niekiedy też na zagraniczne placówki kierowano osoby, które z różnych względów trze26 Szerzej a temat Studium A. Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-946,
Lublin 2006, s. 39-42. Interesujące uwagi na temat programu i wykładowców Studium Dyplomatycznego oraz osobiste i barwnie nakreślone wspomnienia z udziału w prowadzonych w jego ramach zajęciach przedstawił S. E. Nahlik w pierwszym tomie znakomitych, trzytomowych wspomnień Przesiane przez pamięć. W gnieździe rodzinnym, Kraków 1987, s. 234-239.
27 Wykładowcami Studium, oprócz prof. L. Ehrlicha, byli między innymi: prof. Allerhand, prof. Cz.
Nanke, prof. A. Zierhoffer, doc. S. Hubert, doc. W. Namysłowski, doc. K. Grzybowski, dr K. Bertoni,
28 A. Redzik, op. cit., s. 40-41.
29 Zdaniem A. Redzika była to jedyna w Europie szkoła nadająca taki tytuł, ibidem, s. 40.
30 Ibidem, s. 42 i 258-259.
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ba było odsunąć od stanowisk w kraju, stwarzając dla nich w ten sposób swoisty azyl
chroniący je przed niekorzystnymi konsekwencjami. W tych wypadkach przygotowanie zawodowe nie miało większego znaczenia, ponieważ liczyły się inne „zasługi” lub
uwarunkowania. Wielu dyplomatów PRL kształciło się też w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
ZSRR (Moskowskij Gosudarstwiennyj Institut Mieżdunarodnych Otnoszenij – MGIMO).
Instytut został utworzony 14 października 1944 roku na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych, a oprócz obywateli ZSRR studiowali w nim też przyszli dyplomaci z ówczesnych państw socjalistycznych31. Dostrzegano jednak potrzebę stworzenia
w Polsce własnych możliwości edukacji dyplomatów. W związku z tym reaktywowaną po wojnie Akademię Nauk Politycznych w Warszawie przekształcono w 1950 roku
w Szkołę Główną Służby Zagranicznej (SGSZ). W Szkole utworzono dwa wydziały:
dyplomatyczno-konsularny i handlu zagranicznego. Decyzję o likwidacji Szkoły podjęto w 1956 roku, a formalnie zakończyła działalność w 1961 roku. Zdaniem J. Sutora
o zamknięciu SGSZ zdecydowały względy polityczne, bowiem w ten sposób starano się
wyeliminować potencjalną konkurencję dla osób kierowanych do służby zagranicznej
według wspomnianych wcześniej kryteriów partyjnych i politycznych, zwykle nieposiadających odpowiednich kwalifikacji do pełnienia funkcji dyplomatycznych i konsularnych32. Systematyczny cykl kształcenia prowadzony w SGSZ miały zastąpić wewnętrzne
kursy dokształcające dyplomatów organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, a także roczne kursy prowadzone
przez partyjną Wyższą Szkołę Nauk Społecznych.
Sprawa utworzenia w Polsce właściwego systemu kształcenia kadr służby zagranicznej powróciła w 1990 roku. Jej orędownikiem był prof. Krzysztof Skubiszewski, pełniący
w latach 1989-1993 funkcje ministra spraw zagranicznych. Po dwunastu latach starań –
w 2002 roku została utworzona Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uroczysta inauguracja działalności Akademii odbyła się 16 października 2002 roku,
z udziałem ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, a także Javiera Solany, pełniącego wtedy funkcje
wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa33. W 2005 roku Akademia Dyplomatyczna została przekształcona w komórkę
organizacyjną Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie34.
Jednym z głównych zadań Akademii jest prowadzenie specjalistycznego szkolenia
w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Konkurs na tę aplikację jest przeprowadzany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z 15 lipca
2002 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 35. Uczestniczy w nim co roku około 600 osób, ale na apli-

31 Szerzej na temat MGIMO – G. Szmidt (oprac.), op. cit., s. 7-11.
32 J. Sutor, op. cit., s. 123.
33 G. Szmidt (oprac.), op. cit., s. 58.
34 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych, Dz. U. z 2005 r.
Nr 205, poz. 1697.
35 Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1041
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kację przyjmowanych jest około 20 kandydatów mających wykształcenie wyższe, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na egzaminie36. Zakwalifikowane przez komisję
konkursową osoby odbywają następnie aplikację. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia
z 19 lipca 2002 roku w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu
dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego37 aplikacja składa się z części teoretycznej
i praktycznej. Część teoretyczna, realizowana w ramach Akademii, obejmuje szkolenie w wymiarze co najmniej 260 godzin wykładów i konwersatoriów przygotowujących
aplikanta do wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego oraz program służby przygotowawczej, w rozumieniu przepisów o służbie cywilnej.
W ramach szkolenia teoretycznego prezentowane są zagadnienia dotyczące: organizacji
służby zagranicznej, historii polskiej dyplomacji, prawa międzynarodowego publicznego (w tym prawa dyplomatycznego i konsularnego), prawa Unii Europejskiej, protokołu
i korespondencji dyplomatycznej, polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, organizacji międzynarodowych, zagranicznej promocji Polski, współpracy gospodarczej z zagranicą. Aplikanci
mogą także uczestniczyć w szkoleniach i kursach, zwłaszcza kursach języków obcych,
organizowanych dla członków służby zagranicznej. Część praktyczna aplikacji polega
na odbyciu stażu zawodowego w wyznaczonych komórkach organizacyjnych ministerstwa spraw zagranicznych oraz w placówce zagranicznej. Staż w placówce zagranicznej trwa do 9 miesięcy. Plan odbywania aplikacji jest opracowywany przez kierownika
aplikacji, wyznaczanego przez dyrektora generalnego służby zagranicznej i powinien
uwzględniać potrzeby służby zagranicznej, wykształcenie aplikanta, a także jego dotychczasowe doświadczenia zawodowe. Nad przebiegiem stażu zawodowego aplikanta
czuwa patron wyznaczony przez dyrektora służby zagranicznej, który po zakończeniu
stażu sporządza pisemną ocenę. Aplikant jest zobowiązany do przedstawienia pisemnej pracy na temat wyznaczony przez kierownika aplikacji. Po uzyskaniu pozytywnych
ocen od patronów i recenzentów pracy pisemnej aplikant jest dopuszczany do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, a jego
celem jest sprawdzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy aplikanta w zakresie objętym
programem aplikacji. Osoba przystępująca do egzaminu przedstawia też dokumenty
potwierdzające znajomość języków obcych. Komisja rozstrzyga o wyniku egzaminu
w drodze głosowania. Należy zaznaczyć, iż przepisy dotyczące aplikacji dyplomatyczno-konsuarnej, a także egzaminu dyplomatyczno-konsularnego zostały zawarte również w art. 38-41 ustawy z 27 lipca 2001 roku o służbie zagranicznej38.
Warto też wspomnieć, że w wielu państwach działają podobne do polskiej akademie
dyplomatyczne. Niektóre z nich przygotowują jednak kadry nie tylko dla własnej służby
zagranicznej, ale przyjmują także kandydatów z innych państw. Oprócz wspomnianych
już: Wiedeńskiej Akademii Dyplomatycznej i Moskiewskiego Państwowego Instytutu
Stosunków Międzynarodowych, do najbardziej znanych instytucji kształcących dyplomatów, należą Holenderski Instytut Stosunków Międzynarodowych „Clingendael”,
36 W 2011 roku na aplikację zostało zakwalifi kowanych 17 osób.
37 Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1042 ze zm.
38 Dz. U z 2001 r. Nr 128, poz. 1403 ze zm.
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utworzony w 1983 roku w Hadze, Szkoła Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Madrycie, zreformowana na podstawie dekretu królewskiego w 1987 roku,
Śródziemnomorska Akademia Studiów Dyplomatycznych, utworzona w 1990 roku na
Malcie, w Wielkiej Brytanii – Londyńska Akademia Dyplomatyczna przy Uniwersytecie Westminster i Królewski Instytut Studiów Obronnych, utworzony jeszcze w 1831
roku w Londynie39, we Francji – Narodowa Szkoła Administracji (Ecole Nationale d’Administration – ENA), którą ukończyło 40 procent francuskich dyplomatów. Amerykański korpus dyplomatyczny rekrutuje się głównie z absolwentów Szkoły Służby Zagranicznej im. Edmunda A. Walsha na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, Szkoły
Spraw Międzynarodowych i Publicznych przy Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, Szkoły Zarządzania im. Johna F. Kennedy’ego na Uniwersytecie Harvarda, Szkoły
Prawa i Dyplomacji na Uniwersytecie Tufts w Medford oraz Szkoły Spraw Publicznych
i Międzynarodowych im. Woodrowa Wilsona na Uniwersytecie Princeton40.
Rozwój szkół kształcących dyplomatów i ich popularność wśród młodych ludzi, którzy chcą związać swoją przyszłość zawodową ze służbą zagraniczną, świadczy o tym,
iż również obecnie zawód dyplomaty nie utracił swej atrakcyjności, jednak słusznie
coraz większe znaczenie przypisuje się odpowiedniemu, profesjonalnemu przygotowaniu do pełnienia funkcji dyplomatycznych i konsularnych. Rację ma też T. Łoś–Nowak pisząc, że „Dyplomacja zatem to sztuka i wiedza, dziedzina trudna do opanowania
i bardzo odpowiedzialna”41. We współczesnych stosunkach międzynarodowych zmieniły się klasyczne funkcje dyplomacji, wzbogaceniu uległy formy kontaktów między
państwami (np. telekonferencje, spotkania na „szczycie”), poszerzył się krąg podmiotów uczestniczących w życiu międzynarodowym, pojawiły się nowe instrumenty
i techniki porozumiewania się42. Dzisiaj, by być skutecznym dyplomatą na pewno nie
wystarczy „łagodność w obcowaniu, grzeczność i zabawność w rozmowie”43, niezbędne
jest wszechstronne wykształcenie, umiejętność docierania do najnowszych informacji
i prawidłowego ich analizowania. Dyplomata powinien dostrzegać niepokojące sygnały świadczące o zagrożeniach pojawiających się w stosunkach międzynarodowych oraz
podejmować działania w celu ich wyeliminowania lub przynajmniej ograniczenia ich
negatywnych skutków.

39 Szerzej na ten temat G. Szmidt (oprac.), op. cit., s. 22-32.
40 A. Szoszkiewicz, op. cit., s. 72.
41 T. Łoś-Nowak, Dyplomacja: profesjonalizm czy sztuka uwodzenia? [w:] Prawo – Władza – Społeczeństwo – Polityka. Księga jubileuszowa profesora Krzysztofa Pałeckiego, red. M. Boruckiej-Arctowej, Toruń 2006, s. 23.
42 Por. E. Clark, Diplomat. The World of International Diplomacy, New York 1974, s. 1-22.
43 K. Morski, op. cit., s. 74.
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Piotr Sendecki

NIEKONSTYTUCYJNOŚĆ DEKRETÓW
STANU WOJENNEGO – REFLEKSJE HISTORYCZNE
I UWAGI DE LEGE LATA W ZWIĄZKU Z WYROKIEM
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 16. MARCA 2011.
I.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16. marca 2011 (sygn.akt: K 35/08), w którym
orzeczono o niezgodności z Konstytucją oraz z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych dwóch dekretów Rady Państwa, wydanych 12. grudnia 1981,
ma charakter symboliczny. Gdyby nie Heglowskie konotacje, można by powiedzieć, że
sprawiedliwości dziejowej stało się zadość. Oddanie sprawiedliwości pokrzywdzonym,
choćby symboliczne, ma zawsze wymiar moralny. Gdy zważy się, że na ten wyrok – nie
dla osobistych korzyści, ale dla dania świadectwa prawdzie – oczekiwała znaczna część
społeczeństwa polskiego, dotkniętego w różnoraki sposób następstwami stanu wojennego – nabiera on szczególnej wymowy. Nie wymaga podkreślania, że uznanie niekonstytucyjności dekretów nastąpiło po upływie niemal 30. lat od podjęcia przez Radę
Państwa PRL niesławnej pamięci uchwały, wprowadzającej stan wojenny w celu zdławienia wolnościowych aspiracji społeczeństwa, wyłączenia z życia publicznego NSZZ
Solidarność i przekreślenia liberalnych ustępstw na rzecz społeczeństwa, poczynionych
w latach 1980-1981 w totalitarnym systemie komunistycznym.
Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się o nielegalności działań Rady Państwa
PRL po upływie 29. lat od uchwalenia przez niesuwerenny zewnętrznie i oderwany od
społeczeństwa Sejm PRL – ustawy z 25. stycznia 1982 o szczególnej regulacji prawnej
w okresie stanu wojennego, aprobującej niekonstytucyjne działania Rady Państwa, tworzącej regulacje stanu wojennego. Niczym Sejm Grodzieński z 1793 r., gwałcąc Konstytucję poprzez przekroczenie kompetencji do zatwierdzania wyłącznie dekretów
z mocą ustawy, które wydane zostały w trybie art. 31 ust.1 zd. 1 Konstytucji PRL, Sejm
PRL uchwalił ustawę zatwierdzającą dekrety. Ustawa, podjęta wbrew normie kompetencyjnej oraz naruszająca zasadę niedziałania prawa wstecz – również weszła w konflikt
z Konstytucją i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.
Na otrzymanie świadectwa prawdy o niekonstytucyjności dekretów trzeba było czekać ponad 20. lat, licząc od wyborów czerwcowych z 1989 r., od likwidacji PRL, rozpoczęcia transformacji ustrojowej i ustanowienia III. RP. Niewątpliwą zasługę w zajęciu
się przez Trybunał dekretami miał Rzecznik Praw Obywatelskich – śp. dr Janusz Kochanowski, którego roli w tej sprawie nie sposób przecenić. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16. marca 2011 ma jednak nie tylko wymiar historyczno-symboliczny.
Stwierdzenie niezgodności dekretów z Konstytucją dla wielu stanowić będzie już wy-
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starczającą satysfakcję i zadośćuczynienie poczuciu sprawiedliwości. Z wielkim opóźnieniem, i jak się zdaje, nie w odpowiednim stopniu, stworzy także możliwość ubiegania
się o naprawienie krzywd i innych negatywnych następstw, jakimi dotknięta została
część społeczeństwa polskiego, pozostająca do tej pory bez możliwości uzyskania stosownej kompensaty.
Refleksji nad symbolicznym wymiarem wyroku nad dekretami towarzyszy wspomnienie Miłoszowych strof, brzmiących jak memento dla autorów dekretów i tych, którzy słowem i czynem – z zapałem je wcielali w życie:
Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,
Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli,
Nie bądź bezpieczny.
(…)
Spisane będą czyny i rozmowy.
II.
15. grudnia 1981 stawiłem się do pracy w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa UMCS,
kierowanym – podczas zagranicznego pobytu jego kierownika prof. G.L.Seidlera –
przez prof. Henryka Groszyka, będącego jednocześnie prodziekanem Wydziału Prawa,
wybranym w pierwszych w PRL demokratycznych wyborach dziekańskich. Przygnębiająca atmosfera tamtych czasów, była obecna na wydziale, którego studenci i część pracowników, związanych z NSZZ Solidarność, brała jeszcze niedawno udział w jesiennym
strajku studenckim. Poczucie przekreślenia wolnościowego dorobku kilkunastu miesięcy „Solidarności”, wywoływało rozgoryczenie, nienawiść do WRON-owskich działań,
nierzadko określanych jako „zdradzieckie”, pogłębiało przepaść pomiędzy „swoimi”
i tymi, którzy – negatywnie nastawieni wobec wydarzeń posierpniowych – obecnie przejawiali postawy tryumfalizmu. Pomiędzy tymi skrajnościami byli też wahający się…..
Pamiętam rozmowę z prof. H.Groszykiem, który ze łzami w oczach porównywał
aktualne wydarzenia: strajki okupacyjne w zakładach pracy i protesty robotnicze – do
zrywów powstańczych, swój pobyt na Pawiaku w czasie II. wojny – do internowania
(także moich kolegów i jednocześnie byłych studentów profesora), nocne aresztowania
– do wywózki na Sybir, brutalne ataki milicji – do kozackich szarż na tłumy, bolejąc nad
tym, co się zdarzyło w nocy z 12. na 13. grudnia 1981. Jak długo trwała ta postawa i jaki
był jej charakter – jest sprawą, o której można snuć rozważania, zastanawiając się nad
motywacjami polskiej inteligencji – zwłaszcza tej, która przeżyła stalinizm – w kwestii
stosunku do PRL, nad ketmanicznymi – w sensie Miłoszowego Zniewolonego umysłu
– szyframi, jakie stosowano, wreszcie nad stopniem konformizmu, postawami wallenrodycznymi, o kierowaniu się względami merkantylnymi, koniunkturalnymi, zaślepieniem ideologicznym czy tchórzostwem – nie wspominając.
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III.
Z rozmowy odbytej 15. grudnia 1981 pozostało w pamięci przekonanie, że wprowadzenie uchwałą Rady Państwa stanu wojennego było niezgodne z Konstytucją PRL,
że stanowiło naruszenie podstawowych zasad cywilizowanego porządku prawnego –
z regułą nieretroakcji na czele, zaś dekrety – wydane wbrew podstawie kompetencyjnej – były po prostu nielegalne. Rozmowa na ten temat toczyła się z Profesorem także
w związku z przygotowaniami do zajęć z zasad tworzenia prawa, które prowadzono
w ramach Zakładu Teorii Państwa i Prawa ze studentami pierwszego roku studiów,
opierając się zarówno na rozważaniach teoretyczno-prawnych, jak też analizach konstytucyjnych.
Popularna wówczas książka Lona L.Fullera – Moralność prawa (z 1964 r., w Polsce
wydana w serii „+ -” w końcu lat 70.), którą zalecano jako lekturę, była w kolejnych
miesiącach, gdy wznowiono zajęcia uniwersyteckie, szczególnie popularna. Fuller
zwolennik nowocześnie rozumianego wówczas prawa natury, był jednocześnie – siłą
rzeczy – przeciwnikiem pozytywizmu prawniczego: doktryny w istocie hołubionej
w jurysprudencji czasów PRL, jeśli przemilczeć lub odrzucić ideologiczne ozdobniki czy
raczej hołdownicze deklaracje – natury marksistowskiej, mające stanowić legitymację
prawomyślności w nauce oraz świadczyć o wartości metodologicznej dzieła. Rozważania harvardskiego profesora były bardzo na czasie, zwłaszcza, gdy zgłębiano jego analizę ośmiu sposobów na niepowodzenie w stanowieniu prawa.
Wśród tych niepowodzeń, jako grzechy główne, Fuller wymieniał: niespełnianie wymogu promulgacji aktów prawnych, działanie prawa wstecz, nietrwałość i niestabilność
prawa w czasie, ustanawianie praw domagających się niemożliwości i wreszcie niezgodność między działaniem urzędowym a głoszonymi regułami. Tak rozumiane niepowodzenia w stanowieniu prawa doprowadziły do koncepcji formalnego prawa natury lub
inaczej do moralności prawa, zakładającej wymogi uniwersalności jako przeciwieństwa
kazuistyki, jawności poprzez wymóg publikowania prawa, jego nieretroaktywności, jasności, niesprzeczności, stabilności i możliwości realizacji powinności (zachowań).
Przykłady sposobów na niepowodzenie w stanowieniu prawa, czerpane z rzeczywistości prawnej PRL, nasuwały się same. Stanowiły one odzwierciedlenie koncepcji
Fullera, i – gdyby nie data wydania książki – można było odnieść wrażenie, że Fuller
tworząc swoją koncepcję opierał się na materiale empirycznym rodem z PRL, z zakresu
regulacji prawnych stanu wojennego – w szczególności. Znana powszechnie w środowisku prawniczym pozycja Fullera była w tym czasie, w odbiorze niewierzących w materializm dialektyczny, swoistym katechizmem, przeciwstawiającym się okraszonym ideologią rozważaniom naukowym. Wpływu Moralności prawa na kształtowanie myślenia
o prawie i kultury prawnej wielu pokoleń prawników nie da się przecenić.
Dodać jednak należy, że w bliskim sąsiedztwie znajdowali się konstytucjonaliści,
wśród których były osoby z zapałem uzasadniające zgodność działań Rady Państwa
z Konstytucją PRL, cytując znowu poetę –….na pomieszanie dobrego i złego. Dawano
w ten sposób podbudowę pod uciszanie sumień, także tych, którzy drakońskie dekrety
stosować mieli już nazajutrz – jeszcze na parę dni przed ich opublikowaniem. Nie przychodziło wtedy – w najśmielszych wyobrażeniach – do głowy, że rozpoczynający swą
złą sławę zespół dekretów, wprowadzających stan wojenny, powodujących drastyczne
konsekwencje, rzutujących dramatycznie na losy tysięcy ludzi, ich sprawy codzienne,
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osobiste, rodzinne i interesy majątkowe – spotka się kiedyś z jednoznacznie krytyczną
oceną ze strony instytucji państwowej. Zanim do tego doszło, jak się okazało, potrzeba
było niemal trzydziestu lat, a w ich ramach ponad dwudziestu – od czasu rozpoczęcia
transformacji ustrojowej. Bariery w wydaniu jednoznacznej oceny dekretów, nadal jeszcze występujące, tkwiły – jak się zdaje – w myśleniu, determinowanym, jeśli nie wyłącznie owym uciszaniem sumień, to skrajną wersją pozytywizmu prawniczego, eliminującego rozważania aksjologiczne w prawie i odrzucającego możliwość oceny norm przez
pryzmat Konstytucji. Koronnym argumentem, podnoszonym w duchu pozytywizmu
prawniczego, usuwającego wszelkie rozważania o wartościach, jakim prawo ma służyć,
jest powoływana w takich przypadkach koncepcja domniemania konstytucyjności dekretów: oparta została na odrzuceniu Konstytucji, jako – podlegającego bezpośredniemu stosowaniu – źródła prawa, a w istocie oznaczała odmowę aksjologicznego badania
prawa i brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
IV.
Rozmowa z prof. H.Groszykiem sprzed ponad 30 lat zakończyła się pesymistycznymi
przewidywaniami odnośnie przyszłości podjętych jesienią 1981 prac nad powołaniem
Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu. Te dwie instytucje, w przedgrudniowym, naiwnie idealistycznym podejściu, zakładającym dobrą wolę władzy zdolnej do
samoograniczenia swego totalitarnego wymiaru, jawiły się jako bariery przed działaniami „legislacyjnymi”, jakie nastały od 13. grudnia 1981. Pesymizm ten, jak i wcześniejsza naiwnie idealistyczna wiara w wolę reform – okazały się, co trudne z dzisiejszej perspektywy do zrozumienia, nie do końca trafne. Tak się bowiem złożyło, że w apogeum
stanu wojennego – czy to dla zachowania resztek pozorów, czy z poczucia presji społecznej, uchwalono szereg obiektywnie potrzebnych z punktu widzenia życia społecznego
ustaw. Rzetelność intencji ich wprowadzenia podważała wiedza, ukształtowana przez
otaczającą rzeczywistość, w której działania władzy stanu wojennego charakteryzowały
się brutalnością, nieliczeniem się z godnością ludzką, prawami człowieka i uznawaniem
podmiotowości społeczeństwa. Wśród nowych uregulowań była nowela konstytucyjna
z 26. marca 1982, która wprowadziła oba w/w Trybunały, ustawa o Trybunale Stanu (z tej
samej daty), który rychło podjął swoje bezefektywne, co prawda, i fasadowe działanie,
a także – wspominając o tym pro domo sua – ustawa z 26. maja 1982 Prawo o adwokaturze: regulacje te, będące pokłosiem przewartościowań okresu posierpniowego i atmosfery sprzed 13. grudnia 1981, zachowały część projektów wyrosłych z ducha „festiwalu
Solidarności”.
Po kolejnych latach sporów, ścierania się poglądów i walki o kształt Trybunału Konstytucyjnego, z obawą, że wykreowana zostanie instytucja – niezależna i trudna do sterowania z gabinetów partyjnych, uchwalono 29. kwietnia 1985 r. ustawę o Trybunale
Konstytucyjnym. Pomimo wąskiego zakresu kompetencyjnego i ograniczonej mocy
wydawanych orzeczeń, które – w przypadku najistotniejszych orzeczeń o niekonstytucyjności ustaw – uzależnione były od stanowiska Sejmu, wszak twórcy ustaw uznanych
za niekonstytucyjne, Sejmu – zdominowanego przy tym przez partię komunistyczną,
dokonany został pewien wyłom w panującej wówczas doktrynie jednolitości władzy
państwowej. Nie można powiedzieć, że stworzona została furtka dla realizacji zasady
trójpodziału władz, której Trybunał Konstytucyjny jest często istotnym wyrazem, jed-
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nakże wprowadzona nowa instytucja zaczęła stopniowo zyskiwać niezależną pozycję.
Ważnym polem działania Trybunału, kreującym ciekawe judykaty, było niepodlegające kontroli Sejmu, orzecznictwo w sprawach zgodności aktów wykonawczych (głównie
rozporządzeń) z ustawą. Istotnym elementem, powodującym wybijanie się Trybunału
na niezależność, był jego skład osobowy. Trybunał, złożony od początku z osób, którym z pewnością daleko było do kontestowania ustroju, o opozycyjności wobec niego
nie wspominając, skupiał jednocześnie prawników dysponujących znaczącym dorobkiem zawodowym. Gwarancje nieusuwalności, posiadana pozycja zawodowa, a nadto –
w odniesieniu do znacznej części składu sędziowskiego – legitymowanie się tytułami
naukowymi, skłaniały nierzadko do odważnego wyrażania w orzecznictwie niezależności intelektualnej.
V.
W tym miejscu przypomnieć należy, że w pierwszym składzie Trybunału Konstytucyjnego, zasiadał prof. Henryk Groszyk, pełniąc funkcję sędziego TK w latach 1985-1993.
Spośród wielu spraw, w których orzekał, będąc współtwórcą orzeczeń, zwrócić wypada
uwagę na uchwałę TK z 19. września 1990 (sygn.akt: W 3/89 – tekst sentencji: Dz. U. Nr
66, poz.396; pełny tekst uchwały: OTK w 1990 r., poz.26, s.174-175), której prof. Groszyk
był współsprawozdawcą. Zawierała ona powszechnie obowiązującą wykładnię art. 2 ust.1
lit.e) dekretu o reformie rolnej, odnoszącą się do terminu nieruchomości ziemskie. Istotne, z punktu widzenia wyroku z 16. marca 2011 r., jest to, że Trybunał Konstytucyjny po
raz pierwszy uznał swoje kompetencje do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni
także dekretów z mocą ustawy. Stanowisko to zostało potwierdzone w kolejnej uchwale
TK z 7. marca 1995 r. (sygn.akt W. 9/95 – Dz. U. Z 1995 r. Nr 39, poz.196; OTK w 1995
r., cz.I, poz.20, s.230-238), w której Trybunał, przytaczając przykład dekretu o reformie
rolnej, będący przedmiotem badania w sprawie W. 3/89 – orzekł, że użyte w art.13 ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym pojęcie ustawa oznacza także akty prawne z mocą ustawy….
Analogicznie, w uchwale z 16. kwietnia 1996 (sygn.akt: W. 15/95 – Dz. U. z 1996 Nr poz.),
dokonano kolejnej wykładni przepisów dekretu PKWN z 6.09.1944 o przeprowadzeniu
reformy rolnej, powołując się na poprzednie orzecznictwo, zapoczątkowane uchwałą
w sprawie W. 3/89. A zatem, od ponad 20. lat nie budziło wątpliwości, że do właściwości
Trybunału, badającego zgodność z Konstytucją, należą także przepisy zawarte w dekretach.
Na jeszcze jeden aspekt uchwały z 19. września 1990 należy zwrócić uwagę. Trybunał
Konstytucyjny, po 46. latach od wydania dekretu, uznał, jak to napisano w uchwale z 16.
kwietnia 1996, że… rozpatrywany przepis nadal obowiązuje, tylko bowiem przepis wyrażający normę obowiązującą w dniu podjęcia uchwały przez Trybunał może być przedmiotem powszechnie obowiązującej wykładni. Podniesiono nadto, że formalne uchylenie
lub zmiana przepisu nie zawsze oznacza zupełną utratę mocy obowiązującej wyrażonych
w nim norm prawnych – w szczególności w tym sensie, że za przepis zachowujący moc
obowiązującą należy uznawać taki przepis, który wprawdzie został formalnie derogowany, ale nadal ma zastosowanie do ustalania skutków zdarzeń zaistniałych w czasie,
w którym ten przepis obowiązywał. Przesądzono więc, że Trybunał, przy spełnieniu dodatkowych – rzecz jasna – przesłanek (konieczność ochrony konstytucyjnych wolności
i praw), władny jest dokonać powszechnie obowiązującej wykładni przepisu, który już
formalnie nie obowiązywał.
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VI.
16. marca 2011 Trybunał Konstytucyjny ogłosił długo wyczekiwany wyrok w sprawie
(sygn. K 35/08) zainicjowanej skargą wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
Trybunał orzekł, że dekret z 12. grudnia 1981 o stanie wojennym oraz dekret z 12. grudnia
1981 o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie
obowiązywania stanu wojennego – są niezgodne z art. 7 Konstytucji RP w związku z art.
31 ust. 1 Konstytucji PRL z dnia 22 lipca 1952 r. oraz z art. 15 ust. 1 Międzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. W pozostałym zakresie, t.j. w sprawie zbadania konstytucyjności dekretu z 12. grudnia 1981 roku o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych
i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
w czasie obowiązywania stanu wojennego oraz ustawy z 25. stycznia 1982 roku o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego – Trybunał umorzył postępowanie.
Wobec braku pisemnego uzasadnienia wyroku, opierając się na przekazach medialnych, podać należy, że Trybunał wskazał, iż badanie konstytucyjności dekretów, uchylonych formalnie w 2002 r., znajduje uzasadnienie w art. 39 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, t.j. ze względu na konieczność ochrony konstytucyjnych wolności
i praw. Dekrety bowiem obejmowały normy materialne, które ustanawiały ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw jednostki, ingerując w te prawa. Podniesiono,
że stwierdzenie niekonstytucyjności dekretów otworzy drogę dla dochodzenia praw
przez osoby pokrzywdzone regulacjami głównie z zakresu wprowadzonych postępowań szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia. Dotąd dla osób skazanych
w oparciu o dekrety stanu wojennego zamknięta była droga postępowania sądowego.
Trybunał jako podstawę swego rozstrzygnięcia podniósł przede wszystkim złamanie
art. 31 ust. 1 Konstytucji PRL, w świetle którego Rada Państwa nie była władna wydawać
dekretów w związku z trwającą sesją Sejmu. Uczyniła to, przekraczając ramy kompetencyjne i w ten sposób powodując nielegalność dekretów jako wydanych przez organ nieuprawniony. Co więcej, zaingerowała w sferę prawotwórstwa: jak powiedział sprawozdawca sprawy sędzia TK Mirosław Granat – Rada Państwa nie miała prawa rozszerzać
konstytucyjnych przesłanek wprowadzenia stanu wojennego o nowe przesłanki, nieznane
w Konstytucji PRL (cyt. za RP.PL).
Oprócz ujętych w Konstytucji praw i wolności – dekrety gwałciły także prawa
zagwarantowane w umowie międzynarodowej, jaką jest wiążący Polskę od 1977 r.
ONZ-owski Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. W świetle art. 15 ust. 1 Paktu – Nikt nie może być skazany za czyn lub zaniechanie, które w myśl
prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowiły przestępstwa w chwili ich popełnienia. Nie może być również zastosowana kara surowsza od tej, którą można było wymierzyć w chwili popełnienia przestępstwa. Zarówno, zatem w warstwie prawno-karnej,
w zakresie drakońskiego zaostrzenia sankcji za przestępstwa i wykroczenia, ustanowienia odpowiedzialności karnej za czyny niebędące wcześniej przestępstwami, jak
również w kwestii wprowadzenia trybu przyśpieszonego i doraźnego – dekret stanowił ewidentnie pogwałcenie zakazu retroaktywności oraz prawa do rzetelnego procesu. Penalizował ostrzej czyny popełnione przed opublikowaniem oraz czyny do tej
pory niekaralne. Ograniczał istotnie prawo odwołania się od orzeczenia, jak i prawo do
obrony, oraz uprawnienie sędziego do określania wymiaru kary, ustalając dolne progi
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przewidziane w sankcjach karnych na wysokim poziomie. Historię orzeczonej w trybie
doraźnym kary śmierci za zabójstwo przedstawił w słynnym Krótkim filmie o zabijaniu
Krzysztof Kieślowski.
Zagadnienie nielegalności stanu wojennego, jak i wadliwości proceduralnych przy
wydawaniu dekretów oraz naruszanie zakazu retroaktywności, od pierwszych procesów stanu wojennego podnosili odważnie adwokaci, broniący osób oskarżonych na
podstawie regulacji stanu wojennego. W pamięci potomnych pozostać powinny wystąpienia adwokatów J.Olszewskiego, E.Wendego, K.Piesiewicza, M.Bednarkiewicza, W.Siły-Nowickiego, P.Andrzejewskiego, Cz.Jaworskiego i wielu innych. Działanie prawa
wstecz wiązało się bowiem z drastycznymi naruszeniami proceduralnymi. Nie dosyć,
że dekrety z 12. grudnia 1981 zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw opatrzonym datą 14.
grudnia 1981, zaś opublikowane dopiero 17. grudnia 1981, to rzeczywisty dostęp do nich
był jeszcze późniejszy. Dekrety zaś obowiązywały nie od chwili ogłoszenia, lecz ich wydania. Powodowało to, że organy państwowe, sądy i inne instytucje podejmowały działania, wydawały orzeczenia na podstawie nieogłoszonych aktów prawnych, w oparciu
o skopiowane, powielaczowe odbitki, a nie prawo ujęte w formie wydanej przez urzędowy organ promulgacyjny.

VII.
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 16. marca 2011, implikującym
refleksje natury symboliczno-etycznej, zatrzymać się jednak należy nad jego następstwami prawnymi. Zanim poczynionych zostanie kilka uwag na ten temat, w tym miejscu wypada przypomnieć, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat wydano szereg aktów
prawnych, których celem było – przynajmniej częściowe – wyeliminowanie skutków
stanu wojennego.
Jednym z pierwszych efektów uzgodnień Okrągłego Stołu była ustawa z 24. maja 1989
o szczególnych uprawnieniach niektórych osób do ponownego nawiązania stosunku pracy
(Dz. U. z 31.05.1989, Nr 32, poz.172). Jej art. 1 stanowił, w tekście pierwotnym, że osoba,
z którą uspołeczniony zakład pracy, zwany dalej „zakładem pracy”, rozwiązał umowę
o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia albo umowa ta została rozwiązana
na mocy porozumienia stron spowodowanego przez zakład pracy w związku z przynależnością do związku zawodowego lub prowadzeniem działalności związkowej w okresie zawieszenia działalności związków zawodowych albo uczestniczeniem w działalności
związkowej prowadzonej w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 8 października
1982 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 277, z 1988 r. Nr 11, poz. 84 i z
1989 r. Nr 20, poz. 105), może w terminie do dnia 31 października 1989 r. zgłosić na piśmie
gotowość ponownego podjęcia pracy w tym zakładzie pracy.
W wersji po nowelizacji, dokonanej 7. grudnia 1989, która – symptomatycznie –
zmieniła także tytuł ustawy, określając ją, jako ustawę o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową,
przekonania polityczne i religijne – postanowiono wprost, że pracownik uspołecznionego zakładu pracy, z którym stosunek pracy został rozwiązany w jakikolwiek sposób
w związku z przekonaniami politycznymi, religijnymi pracownika albo z jego przynależnością do związku zawodowego, prowadzeniem działalności związkowej lub samorządowej
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w okresie od sierpnia 1980 r., albo uczestniczeniem w działalności związkowej prowadzonej w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 277, z 1988 r. Nr 11, poz. 84 i z 1989 r. Nr 20, poz.
105), może w terminie do dnia 30 czerwca 1990 r. zgłosić na piśmie gotowość ponownego
podjęcia pracy w tym zakładzie pracy. Zgodnie zaś z art. 2 rodziło to po stronie zakładu
pracy obowiązek zatrudnienia. W ten sposób podjęto, nie zawsze wolną od komplikacji,
próbę wyrównania krzywd wyrządzonych z motywów m.in. politycznych i działalności
związkowej w sferze zatrudnienia i praw pracowniczych.
Kolejnym aktem prawnym była ustawa z 23. lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1991 r.). Jej art. 1 ust. 1 – w wersji pierwotnej stanowił, że uznaje się za nieważne orzeczenia wydane przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub przez organy pozasądowe w okresie od rozpoczęcia ich
działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1956 r.,
jeżeli czyn zarzucony lub przypisany był związany z działalnością na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego albo orzeczenie wydano z powodu takiej działalności, jak również
orzeczenia wydane za opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom.
Po ustawie nowelizującej, dokonanej – w duchu kombatanckim – 18. listopada 2007,
przewidziany wyżej okres rozciągnięto do 31. grudnia 1989. Działaniem ustawy objęto
zatem cały okres PRL, poddając możliwości uznania za nieważne orzeczeń wydanych
w związku z regulacjami stanu wojennego. Art. 2 wspomnianej ustawy z 19. września
2007 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 191,
poz. 1372) stanowi nadto, że decyzje o internowaniu wydane w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego stają się nieważne z mocy prawa
z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Ustawa ta miała na celu stworzenie generalnych podstaw prawnych dla unieważniania orzeczeń wydawanych przez władzę komunistyczną z politycznych i zrównanych
z nimi pobudek. Od początku dawała także możliwość osobom pokrzywdzonym orzeczeniami, i zakreślonemu kręgowi ich bliskich w przypadku śmierci uprawnionego,
do występowania z żądaniem odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia
za doznaną krzywdę (art. 2). Po wspomnianej nowelizacji w 2007 ustawa przyznała od
Skarbu Państwa – w przypadku orzeczeń i decyzji z okresu stanu wojennego – odszkodowanie i zadośćuczynienie maksymalnie w łącznej kwocie 25.000 zł. Art. 10 stworzył
natomiast podstawę, w przypadku stwierdzenia nieważności, do naprawienia szkód,
spowodowanych orzeczeniem przepadku lub konfiskaty mienia na rzecz Skarbu Państwa, przez zwrot mienia lub wypłacenie jego równowartości.
Efektem wyżej wskazanych regulacji były tysiące postępowań, wszczynanych
w sprawach o uznanie nieważności orzeczeń, przyznanie odszkodowań i zadośćuczynień oraz zwrotu mienia lub wypłacenia jego równowartości w przypadku orzeczonego przepadku mienia lub konfiskaty. Znaczącą liczbę stanowiły sprawy o przywrócenie
uprawnień pracowniczych. W większości dotyczyły one jednak orzeczeń i decyzji z lat
powojennych, gdyż skala spraw wynikających z regulacji stanu wojennego – w stosunku
do bezprawnych orzeczeń z lat 1944-1956 – była wyraźnie mniejsza. Opierając się na
szacunkowych danych (za PAP) na podstawie dekretów stanu wojennego za działalność
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opozycyjną (związkową, polityczną) aresztowano (lub internowano) ponad 3,5 tysiąca
osób, wydano zaś w latach osiemdziesiątych 1713 wyroków skazujących. Sądy wojskowe skazały na podstawie dekretu 5681 osób. Jednocześnie wskazać należy, że w okresie
obowiązywania dekretów stanu wojennego, jak ocenia IPN, skazano na ich podstawie
w ponad 170 tysiącach spraw karnych, nie mających wprost charakteru politycznego,
niezwiązanych bezpośrednio z działaniem na rzecz niepodległego bytu. Jakkolwiek
większość spraw w tej grupie dotyczyła takich wykroczeń, jak oddalenie się z pracy
uznawane za dezercję, nieprzestrzeganie godziny milicyjnej, pobyt poza miejscem zameldowania bez zezwolenia, udział w nielegalnych zgromadzeniach czy w działalności
wydawniczej, to we wskazanej liczbie mieści się z pewnością istotna część spraw, w których pod pretekstem zarzuconych przestępstw kryminalnych lub wykroczeń, skazywano w istocie z motywów politycznych, penalizując czyny wcześniej prawnie neutralne,
stosując drakońskie dolegliwości karne i tryb doraźny, ograniczający prawo do obrony
i możliwość zaskarżania orzeczeń. Sprawy te, z dzisiejszej perspektywy, wymagają
szczególnego podejścia.
Wspomniane wyżej regulacje wyczerpują w zasadzie możliwości dochodzenia sprawiedliwości za nieprawości wywołane stanem wojennym, mające swe źródło w sytuacjach związanych z działalnością o motywacji politycznej, związkowej i do nich zbliżoną. W tym zakresie wyrok Trybunału nie wywoła znaczących reperkusji.
VIII.
Istotne konsekwencje wyroku TK z 16. marca 2011 mogą więc mieć miejsce w odniesieniu do spraw karnych. Dotyczyć to będzie sprawców, których skazano w sposób
naruszający prawo do rzetelnego procesu, pod pretekstem rzekomego popełnienia czynu kryminalnego, zastosowano sankcję bardziej dolegliwą niżby to wynikało z przepisów przeddekretowych, uznano wreszcie za winnego popełnienia czynu niebędącego
przestępstwem (wykroczeniem) przed wydaniem (opublikowaniem) dekretu (nullum
crimen sine lege poenali anteriori). W takich przypadkach – w oparciu o art. 540
§ 2 kpk istniej możliwość wznowienia postępowania. Z uwagi na treść wyroku, w którym stwierdzono niezgodność z Konstytucją i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych – in corpore – dekretów wydanych 12. grudnia 1981, traktując
je w całości za bezprawne, założyć należy, że dyspozycja § 2 art.540 kpk, wymagająca
by Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową
międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie – interpretowana będzie przez sądy, rozpoznające wniosek o wznowienie,
zgodnie z intencją Trybunału. Każdorazowo, rzecz jasna, będzie konieczne zbadanie
czy konkretny przepis dekretu był podstawą dla wydania orzeczenia w sprawie, której wznowienia domaga się wnioskodawca. Co więcej, niezbędne może okazać się zbadanie rzeczywistych motywów wydania orzeczenia skazującego, w innych natomiast
wypadkach stwierdzenie czy skazanie dotyczyło czynu spenalizowanego w systemie
przed-dekretowym. W przypadku braku podstaw do przyjęcia, że oskarżenie – i uznanie za winnego – miało inne podłoże niż kryminalne, konieczne będzie zbadanie czy
wymierzona kara za czyn kryminalny byłaby mniej surowa, z równoczesnym rozważeniem dyspozycji art. 4 kodeksu karnego (zagadnienie stosowania t.zw. ustawy względniejszej). Za takim stosowaniem przepisu art. 540 § 2 kpk przemawia także analiza jego
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§ 3, który – bez powołania się na niezgodność z umową międzynarodową konkretnego
przepisu, stanowiącego podstawę wydanego orzeczenia, stanowi o wznowieniu gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy
umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.
W odniesieniu do postępowań z zakresu wykroczeń, zgodnie z art.113 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, do wznowienia postępowania prawomocnie zakończonego w trybie przepisów niniejszego kodeksu stosuje się odpowiednio przepisy art.
540-542, 544 § 2 i 3 oraz art. 545-548 Kodeksu postępowania karnego.
IX.
Rozważenia wymaga możliwość stosowania art. 543 § 1 kpk, t.j. w zakresie wznowienia postępowania ograniczonego wyłącznie do orzeczenia o roszczeniach majątkowych
wynikających z przestępstwa. Nie można wykluczyć sytuacji, gdy ze skargą o wznowienie wystąpi skazany na podstawie przepisów dekretu, co do którego o niekonstytucyjności wypowiedział się Trybunał, gdy w wyroku karnym orzeczono co do roszczeń majątkowych (powództwo adhezyjne).
W kwestii tej odwołać się można do dotychczasowych poglądów doktryny. Jak zauważono w Komentarzu do Kodeksu postępowania karnego ( Z. Gostyński (red.), J. Bratoszewski, L. Gardocki, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Dom Wydawniczy ABC, 1998) – nie można wykluczyć jednak sytuacji, w której wniosek o wznowienie
dotyczący orzeczenia, które dotyczy roszczeń majątkowych wynikających z przestępstwa,
złożony zostanie np. przez skazanego. Podobnie, w innym Komentarzu (T.Grzegorczyk
(red.), Zakamycze, 2003 teza 3 do art. 543 kpk) zauważono: Do wznowienia ograniczonego wyłącznie do rozstrzygnięcia o roszczeniu cywilnym, bez względu na to, czyj jest
to wniosek, uprawniony jest sąd właściwy (…) który orzekając… zarówno do wznowienia, jak i do postępowania po wznowieniu stosuje odpowiednio przepisy k.p.c. Wznowienie może zatem nastąpić tylko z przyczyn określonych w art. 401, 401(1), 403 i 404 k.p.c.,
a skargę o wznowienie składa się w terminie 3 miesięcy od dnia, gdy strona dowiedziała
się o podstawie wznowienia (art. 407 k.p.c.). Skargę tę rozpoznaje sąd takiego rzędu, jaki
ostatnio orzekał (w sprawie karnej) co do istoty roszczeń cywilnych w ramach procesu
adhezyjnego.
Wspomniany wśród przyczyn wznowienia art. 401(1) kpc stanowi, że można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł
o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie. W przypadku skargi
o wznowienie, w zakresie orzeczenia o roszczeniach majątkowych, należy zważyć na
ograniczenia co do terminu złożenia skargi o wznowienie (art. 407 kpc).
X.
Wydaje się, że brak jest podstaw do przyjęcia, że w obowiązującym stanie prawnym
istnieją podstawy do wznowienia – w związku z wyrokiem TK z 16. marca 2011 – postępowań administracyjnych. W świetle art. 145 Kodeksu postępowania administracyjnego można żądać wznowienia postępowania w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny
orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub
z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja. W dekretach stanu wojennego
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– poza przepisami dotyczącymi internowania (których nieważność stwierdzono z mocy
prawa na podstawie art. 2 ustawy z 19. września 2007 r. o zmianie ustawy o uznaniu za
nieważne orzeczeń… – wskazanej powyżej w punkcie VII.) – nie zawarto, jak się zdaje, innych podstaw do wydawania decyzji administracyjnych. Brak jest zatem decyzji,
które za swą podstawę miałyby przepisy dekretu, co powoduje, że przepis art. 145 kpa
nie znajdzie zastosowania do uchylenia decyzji administracyjnej. To zaś dopiero rodziłoby
podstawę prawną odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wydaniem… – przed dniem
16 marca 2011 r. (dopisek PS) – ostatecznej decyzji administracyjnej, uchylonej po tym dniu
z powodu orzeczonej przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją aktu normatywnego stanowiącego jej podstawę. Przy spełnieniu takiej przesłanki – jak to zaznaczył
Sąd Najwyższy w wyroku z 12. lutego 2010 (I CSK 328/09) – istniałaby podstawa do zastosowania art. 417 § 1 k.c. w związku z art. 77 ust. 1 Konstytucji (OSNC 2010/9/130).
Zdaniem niżej podpisanego poza wyżej wskazanymi przypadkami wznowienia
postępowania, brak jest – w związku z wyrokiem TK z 16. marca 2011 – ustawowych
podstaw uzyskania innego rodzaju odszkodowania, zadośćuczynienia czy innego naprawienia krzywd (np. w przypadku spowodowanej wyrzuceniem z pracy i pozostawaniem bezrobotnym utraty okresów składkowych, wymaganych dla uprawnień emerytalnych czy rentowych), wyrządzonych stosowaniem dekretów stanu wojennego. Jedyną
możliwością dochodzenia byłoby poszukiwanie konstytucyjnych podstaw dochodzenia
roszczeń, t.j. w art. 77 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 417 – 417 (2) kodeksu cywilnego. Jednak w świetle powołanego wyżej wyroku Sądu Najwyższego treść art. 77 ust.
1 Konstytucji jest na tyle niedookreślona, że nie daje podstaw do wywodzenia z niego
roszczeń cywilnoprawnych. Usunięcie art. 418 k.c. z porządku prawnego spowodowało,
że podstawą odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wynikłą z wydania orzeczenia
lub zarządzenia w przypadkach objętych dotychczas hipotezą art. 418 k.c. stał się art. 417
k.c. rozumiany zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001
r., SK 18/00, czyli z pominięciem – w wyprowadzanej z niego normie – przesłanki winy
funkcjonariusza państwowego.
Rozważenia wymagałoby wszczęcie postępowania o stwierdzenie niezgodności
z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji, po myśli § 3 art.417 (1) kodeksu cywilnego,
jakkolwiek trudność w wykazaniu przepisu prawa przewidującego obowiązek wydania
orzeczenia lub decyzji – zdaje się niweczyć szanse na uzyskanie naprawienia szkody.
Podobnie rzecz się ma z przewidzianym w § 4 art. 417 (1) kc powództwem o naprawienie
szkody na skutek niewydania aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa. Deską ratunkową nie wydaje się być też art.417 (2) kc, odwołujący
się do względów słuszności.
Zdaniem wypowiadającego się dla mediów Sędziego Granata, referenta sprawy zakończonej wyrokiem stwierdzającym niekonstytucyjność dekretów z 16. marca 2011,
które naruszały takie prawa człowieka, jak prawo do prywatności (w związku z powszechną kontrolą korespondencji i rozmów telefonicznych), prawo do zrzeszania się
i zgromadzeń, swobody zmiany miejsca pobytu, migracji i zamieszkania, prawo do wolności i nietykalności osobistej (internowanie, będące w istocie pozbawieniem wolności
na podstawie decyzji administracyjnej oraz godzina policyjna) – nie zrodzi podstaw do
wysuwania roszczeń z tego tytułu. Stanowisko takie, budzące jednak wątpliwości wobec stwierdzenia niezgodności dekretów stanu wojennego z Konstytucją – in corpore,
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dekretów zawierających wszak przepisy eliminujące lub ograniczające prawa i wolności,
uzasadniono brakiem wniosku o stwierdzenie niekonstytucyjności w tym zakresie.
XI.
Zbyt stanowczy wydaje się pogląd sprawozdawcy sprawy, Sędziego Mirosława Granata, że wyrok Trybunału bezpośrednio działa tylko w sprawach karnych. Wątpliwości
budzi też stanowisko Prezesa TK, że wyrok z 16. marca 2011 nie może posłużyć za podstawę do postawienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego przed Trybunałem Stanu za naruszenie konstytucji, z powodu zasady powagi rzeczy osądzonej, gdyż Sejm w głosowaniu
w 1996 roku oddalił już raz wniosek w tej sprawie.
Trudno uznać, że uchwała Sejmu w tej sprawie stanowi ziszczenie się przesłanki rei
iudicatae. Z powagi rzeczy osądzonej korzystać winny jedynie sprawy osądzone: takim
osądzeniem nie jest stanowisko Sejmu. Nowa okoliczność w postaci wyroku Trybunału
z 16. marca 2011 zdaje się stanowić istotną przesłankę dla takiego wniosku. Jak się zdaje,
omawiany wyrok będzie miał też ważne znaczenie dla toczących się postępowań karnych
w stosunku do autorów stanu wojennego, oskarżonych o kierowanie (W.Jaruzelski) lub
udział (W.Jaruzelski, Cz.Kiszczak, St.Kania) w przestępczym związku zbrojnym i wykorzystanie struktur państwa do wprowadzenia stanu wojennego, a także podżegania
do tego przestępstwa oraz przekroczenia uprawnień (E.Kempara). Trybunał przesądził
bowiem kwestię natury zasadniczej, a mianowicie niezgodność dekretów z Konstytucją.
Jak zauważył adw. prof. Zb.Ćwiąkalski wpłynie to na usprawnienie postępowań, gdyż
nie będzie już zachodziła potrzeba ustalania niekonstytucyjności dekretów.
W świetle wyroku Trybunału, pomimo stanowiska Sądu Najwyższego z 2007 r. w
sprawie postępowań dyscyplinarnych, otworzona zdaje się być na nowo kwestia odpowiedzialności sędziów i prokuratorów za stosowanie prawa stanu wojennego w okresie
zanim dekrety – stanowiące źródło prawa – zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw.
XII.
Kończąc, wypada raz jeszcze odnieść się do wypowiedzi Sędziego Granata, studenta – i jak mawiał prof. Henryk Groszyk – najwybitniejszego wychowanka, a zarazem
wieloletniego współpracownika Profesora w czasie pełnienia przez niego urzędu Sędziego TK. Prof. M.Granat stwierdził, że represje na podstawie dekretu dotyczyły zarówno tych obywateli, którzy angażując się opozycyjnie popełniali czyny mieszczące się w
działalności na rzecz niepodległego bytu państwa, jak i tych, których czyny nie miały
takiego wymiaru. Dlatego rozważenie konstytucyjności dekretu i wydanie orzeczenia
przez Trybunał było w interesie wszystkich podmiotów konstytucyjnych wolności i praw
– powiedział Sędzia Granat. W ten sposób Trybunał zadbał – w imię zasady równości –
o stworzenie równych szans do dochodzenia naruszonych praw i wolności, usuwając
występującą selektywność w dochodzeniu naruszonych praw.
Nie bez powodu przypomnieć należy w tym miejscu, że zagadnieniem zasady równości zajmował się prof. H. Groszyk, m.in. uczestnicząc jako sprawozdawca w wydawaniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 3. marca 1987 (sygn.akt: P 2/87).
W sporządzonym przez Profesora uzasadnieniu czytamy:
W dziedzinie prawa zasada równości jest przestrzegana wtedy, gdy każdy obywatel
może stać się adresatem każdej z norm przyznających określone prawo obywatelskie.
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Z punktu widzenia zasady równości niedopuszczalne więc jest różnicowanie obywateli ze
względu na takie kryteria, które prowadzą do powstania zamkniętych kategorii obywateli
o zróżnicowanym statusie prawnym.
Odnosząc się krytycznie do badanego pod względem zgodności z Konstytucją zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej – Profesor Groszyk stwierdził dowcipnie, że Minister w zarządzeniu wyraża koncepcję równości w sposób odmienny, bowiem
w imię zasady równości dokonuje rozróżnień i podziałów, co sprzeczne jest z samą zasadą
równego traktowania obywateli. I dalej: Minister Zdrowia i Opieki Społecznej wkracza
więc w sferę podstawowych praw obywatelskich, a w szczególności narusza rangę zasady
konstytucyjnej dotyczącej całokształtu praw i obowiązków obywatelskich. Rozważając
kwestię relacji pomiędzy prawami gwarantowanymi w Konstytucji podał: Jeśliby nawet
przyjąć założenie, że realizacja prawa równości pozostaje w kolizji z realizacją jakiegokolwiek innego konstytucyjnie zagwarantowanego prawa – to fakt rzeczywistego istnienia
takiej kolizji nie daje jeszcze podstaw do ograniczenia w korzystaniu z jednego prawa na
rzecz korzystania z drugiego. Powyższa uwaga dotyczy sytuacji, w której brak jest w Konstytucji reguł rozstrzygania kolizji pomiędzy zagwarantowanymi podstawowymi prawami obywatelskimi. Obowiązująca ustawa zasadnicza takich reguł nie zawiera.
Nawiązując zaś do swoich zainteresowań teoretycznoprawnych dotyczących procesu
wykładni oraz stosowanych dyrektyw interpretacyjnych, zauważył, że jedynym wyjściem w sytuacji kolizji norm jest odpowiednia wykładnia: W tej kwestii należy jednak
stwierdzić, że – zgodnie z przyjętymi zasadami i dyrektywami interpretacyjnymi – w sytuacji, gdy tekst normatywny jest jasny, oczywisty i nie budzi zastrzeżeń pod względem językowym, to należy go interpretować wprost, tzn. według dyrektyw językowych. Analizowane przepisy ustawy zasadniczej sformułowane są w sposób jednoznaczny i w związku
z tym nie można odwoływać się do pozajęzykowych dyrektyw interpretacyjnych, sugerując przyjęcie dogodnego doraźnie ratio legis, korzystnego w danej sytuacji dla interpretatora. W ten sposób Profesor wprowadził do orzecznictwa elementy teorii wykładni.
Konkludując rozważania dotyczące zasady równości, zauważył: Sformułowana
w sposób ogólny w art. 67 ust. 2 konstytucyjna zasada równości obywateli oznacza między
innymi niedopuszczalność ustaw oraz innych aktów prawnych wprowadzających uprzywilejowanie lub dyskryminację obywateli….. Naruszeniem tej zasady jest ustalanie granic
wolności, przyznawanie praw czy też nakładanie obowiązków na obywateli – w sposób –
różnicujący…. Dodał jednak, że możliwe jest pozytywne działanie nawet ograniczające
równość, o ile zmierzają do pełnej realizacji zasady równości: Wszelkie jej ograniczenia,
nie wynikające z dążenia do pogłębienia osiągnięcia faktycznej równości społecznej są
niedopuszczalne.
Przesłania te zdają się też znajdować odbicie w wyroku Trybunału z 16. marca 2011.
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Wiesław Skrzydło

KODYFIKACJA PRAWA WYBORCZEGO W POLSCE
ZAKRES I ZNACZENIE
l. Stan dotychczasowy i jego wady
Okres przemian ustrojowych, zapoczątkowany w 1989 r., obejmował z biegiem czasu
coraz nowe dziedziny życia politycznego i społecznego. Dostrzegalny stał się także w zakresie systemu prawnego, który także wymagał zasadniczych przeobrażeń. Ich konieczność wynikała z przeprowadzanych zmian, demokratyzacji stosunków społecznych,
budowy społeczeństwa obywatelskiego. Stąd też wynikała konieczność wprowadzania
nowych instytucji ustrojowych, nowych regulacji prawnych. Potrzeby te stawały się
widoczne także w dziedzinie prawa wyborczego, nie tylko dlatego, że ustawodawstwo
z czasów PRL nie przystawało do nowej tworzącej się rzeczywistości, ale także dlatego,
że poszerzeniu ulegał zakres i struktura instytucji, w których tworzeniu brał czynny
udział i w coraz szerszym zakresie elektorat wybierając skład personalny organów.
Zmiany objęły zatem nie tylko wybory posłów stanowiących przedstawicielstwo suwerena, którego wybór wymagał przyjęcia nowych regulacji prawnych. Służyły temu
kolejne ordynacje wyborcze, w sumie uchwalono ich w latach 1989-2001 aż cztery1.
Przywrócenie, w wyniku porozumienia okrągłego stołu, drugiej izby parlamentu
w postaci Senatu wymagało uchwalenia odrębnej ustawy. W konsekwencji uchwalono
dotąd 2 ustawy regulujące wybór senatorów (nie licząc ustawy z 2001 r.)2.
W rezultacie przyjęcia zasady powszechnych i bezpośrednich wyborów Prezydenta
RP zaistniała konieczność uchwalenia odrębnej ustawy z 27 września 1990 r. o wyborze
Prezydenta RP3, była ona już wielokrotnie nowelizowana.
Przywrócenie instytucji samorządu terytorialnego wymagało uchwalenia ustawy o wyborach do rad gmin4 z 8 marca 1990 r., zastąpionej ordynacją o wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw5. Po przyjęciu zasady o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta z 20 czerwca 2002 r. doszło do uchwalenia kolejnej ustawy wyborczej6.
1 Ordynacja wyborcza do Sejmu z dnia 7 kwietnia 1989 r., a następnie akt prawny w postaci ustawy
z dnia 28 czerwca 1991 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102) oraz z dnia 28 maja 1993 r. a także z dnia 12 kwietnia
2001 r. Ordynacja do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U.
Nr 74, poz. 786.
2 Ordynacja wyborcza do Senatu PRL z dnia 7 kwietnia 1989 r., Dz. U. Nr 19, poz. 103 oraz z dnia 10
maja 1991 r., Dz. U. Nr 72, poz. 319.
3 Dz. U. Nr 67, poz. 398.
4 Dz. U. Nr 16, poz. 96.
5 Dz. U. Nr 85, poz. 602.
6 Dz. U. Nr 25, poz. 219.
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Listę ustaw wyborczych uzupełnia, przyjęta w związku z wstąpieniem Polski do Unii
Europejskiej, ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego z 23 stycznia 2004 r.7.
Tak więc w dziedzinie wyłaniania składu organów wybieralnych równolegle w pewnym
okresie funkcjonowało 5 ustaw zwanych ordynacjami wyborczymi. W celu uzyskania
pełnego obrazu sytuacji w tym zakresie należy dodać, że obowiązywały ponadto jeszcze
ustawy o referendum ogólnokrajowym8, a także o referendum lokalnym9.
Przedstawiona sytuacja stwarzała w praktyce sporo komplikacji i kłopotów tak po
stronie wyborców, jak też członków komisji wyborczych. Stan taki wymagał dokonania
istotnej zmiany, konieczne było skodyfikowanie przepisów wyborczych, co podkreślali
nie tylko przedstawiciele doktryny, ale także politycy. Dawali temu wyraz liczni autorzy
w latach 1996 i później10.
Należy dodać, że prace w zakresie kodyfikacji prawa wyborczego były podejmowane już
w 1996 r., kiedy to w Kancelarii Prezydenta RP został powołany i rozpoczął działalność zespół przygotowujący kodeks wyborczy. W październiku 1996 r. ukończył prace i przekazał
na ręce Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego projekt kodeksu. Jednak nie stał się on przedmiotem prac legislacyjnych. Dostrzegać jednak należy fakt stopniowego przygotowywania
się w Polsce do stworzenia kodeksu wyborczego. Widać to choćby w przypadku uchwalonej
w 2001 r. ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, która zastąpiła dwie ordynacje regulujące
wybór każdej z izb naszego parlamentu. Podobna sytuacja powstała już w 1998 r. kiedy kodyfikowano przepisy wyborcze do organów samorządu terytorialnego wszystkich trzech stopni.

2. Uchwalenie kodeksu wyborczego – ogólna charakterystyka
Do uchwalenia kodeksu wyborczego doszło dopiero w dniu 5 stycznia 2011 r. Z tą
datą są związane dwie ustawy, kodeks wyborczy11 oraz ustawa Przepisy wprowadzające
ustawę kodeks wyborczy12. Ta druga ustawa uchyliła dotychczas obowiązujące ordynacje wyborcze, wprowadzając jednocześnie szereg zmian w obowiązującym ustawodawstwie, w tym i w ustawach referendalnych. Określa zarazem termin wejścia w życie obydwu ustaw z 5 stycznia 2011 r. Ma to nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia
wspomnianych ustaw w Dzienniku Ustaw, czyli w dniu 31 lipca 2011 r.
7
8
9
10

Dz. U. Nr 57, poz. 507.
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r., Dz. U. Nr 57, poz. 507.
Dz. U. Nr 88, poz. 985.
Przykładowo można wymienić postulat: J. Buczkowskiego w 1998 r., który pisał „celowe jest opracowanie kodeksu wyborczego, w którym zawarte byłyby wspólne, jednolite dla wszystkich wyborów przepisy regulujące zagadnienia związane z prawem wyborczym” [w:] Podstawowe zasady
prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Lublin 1998, s. 362. K. Skotnicki wyraził pogląd, że: „należy
w sposób znacznie bardziej zdecydowany przystąpić do prac nad uchwaleniem kodeksu wyborczego” [w:] Zasada powszechności w prawie wyborczym, Łódź 2000, s. 84; A. Żukowski: „należy jak
najszybciej skończyć prace nad kodeksem wyborczym, który docelowo objąłby swoim zakresem
przedmiotowym wszystkie procedury wyborcze oraz referendalne” [w:] System wyborczy do Sejmu
i Senatu RP, Warszawa 2004, s. 193. O celach i zasadach kodyfi kacji prawa wyborczego w Polsce
pisałem wraz z A. Patrzałkiem w 1997 r. w „Przeglądzie Sejmowym” nr 2, s. 19.
11 Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.
12 Dz. U. Nr 21, poz. 113.
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Omawiany kodeks stanowi ważne wydarzenie w zakresie legislacji obejmującej kodyfikację rozproszonych unormowań prawnych z zakresu prawa wyborczego. Jednak
nie spełnia w pełni oczekiwań doktryny i praktyki wyborczej. Poza zasięgiem dokonanej kodyfikacji znalazły się bowiem obydwie ustawy z zakresu referendum, a więc
zarówno referendum ogólnokrajowego jak i lokalnego. To prawda, że obie te ustawy
regulują kwestie specyficzne, nie dotyczą bowiem wyboru osób wchodzących w skład
obieranych organów, dotyczą jednak rozstrzygnięć dokonywanych przez ten sam elektorat kwestii ważnych tak w skali całego państwa, czy też dla społeczności lokalnej.
Ustawy dotyczące referendum zawierają analogiczne przepisy jak i te, które zostały
zawarte w kodeksie np. w zakresie zasad głosowania, organów wyborczych, spisów wyborców itp.
Warto też dodać, że obydwie ustawy referendalne nie stanowią obszernych aktów
normatywnych i nadają się do ujęcia w kodeksie jako kolejne jego działy. Bez uwzględnienia tak szeroko pojmowanej kodyfi kacji pozostawiono pewne regulacje, których
chciano uniknąć, a tego nie uczyniono konsekwentnie. Np. kodeks wprowadza artykuł
głoszący, iż wszystkie głosowania uregulowane w kodeksie odbywają się w godzinach
od 7-ej do 21-ej. Ustawa o referendum ogólnokrajowym rozstrzyga tę kwestię inaczej bo
ustala godziny od 6-ej do 22-ej. Tego rodzaju różnic jest więcej.
Kodeks wyborczy nie tylko kompleksowo ujmuje i porządkuje przepisy w zakresie
przeprowadzania wyborów. Oznacza to, że jego twórcy dokonali nie tylko uporządkowania i ujednolicenia podstawowych kwestii w zakresie wyborów organów państwowych i samorządowych. Kodyfi kacja przybrała szerszy wymiar, bowiem zakres zawartych w kodeksie regulacji jest znacznie większy niż czyniły to obowiązujące dotychczas
ustawy wyborcze. Wprowadzono bowiem do kodeksu nowe przepisy, bądź poszerzono
znacznie pewne regulacje dotąd istniejące.
Kodeks wyborczy jest aktem prawnym bardzo obszernym, składa się z dziesięciu działów obejmujących łącznie 517 artykułów. Działy te mają za przedmiot następujące regulacje: dział I – przepisy wstępne, II – organy wyborcze, III – wybory d o Sejmu, IV – wybory
do Senatu, V – wybór Prezydenta Rzeczypospolitej, VI – wybory do Parlamentu Europejskiego, VII – wybory do organów stanowiących samorządu terytorialnego VIII – wybory
wójta, burmistrza i prezydenta miasta, IX – przepisy karne, X – przepis końcowy.
Największą grupę przepisów zawiera dział I składający się z 15 rozdziałów (151 artykułów), najmniejszy jest dział X bo zawiera tylko jeden artykuł.

3. Zmiany wprowadzone przez kodeks wyborczy
Z uwagi na obszerność regulacji prawnych zawartych w kodeksie wyborczym celowym wydaje się skoncentrowanie na tych przepisach, które wprowadzają zmiany
w dotychczasowych unormowaniach.
Należy podkreślić, że kodeks dopuszcza przeprowadzenie głosowania w ciągu dwu
dni. Mamy tu nawiązanie do rozwiązań stosowanych już w prawie i w praktyce w toku
referendum dotyczącego wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Istotne zmiany wprowadzone w dziale I, dotyczą określenia wyjątku od zasady głosowania osobistego. Zasada głosowania osobistego była mocno obwarowana w dotych-

296

czasowych przepisach, niektórzy autorzy niesłusznie w tym upatrywali istotę wyborów
bezpośrednich. Obecnie prawo wyborcze zna już nie tylko instytucję głosowania przez
pełnomocnika, ale także głosowania korespondencyjnego. Nowością jest także wprowadzenie zasady domicylu (art. 11), która znajduje zastosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Prawo głosowania w tych wyborach mają osoby, które co najmniej od
5 lat zamieszkują w Polsce.
Kodeks wyborczy w sposób zmodyfikowany reguluje kwestie tworzenia obwodów
głosowania w szpitalach, zakładach karnych, aresztach, sanatoriach oraz przebywających poza granicami Rzeczypospolitej. Chodzi tu o tzw. odrębne obwody głosowania
(art. 12). Tworzy się je gdy może w nich głosować co najmniej 15 wyborców (albo 50 gdy
chodzi o domy studenckie).
Większe zmiany wprowadzono w wyborach do Sejmu i Senatu, Prezydenta oraz Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do wyborców przebywających poza granicami
RP. Artykuł 14 stanowi, że takie obwody tworzy się dla obywateli polskich, jeśli na jego
terenie przebywa co najmniej 15 wyborców. Wyborca zostaje wpisany do spisu wyborców przez właściwego konsula i może w tych obwodach glosować korespondencyjnie.
Jest to nowe rozwiązanie wprowadzone przez kodeks wyborczy (art. 62) określane jako
głosowanie korespondencyjne, o którym będzie mowa dalej.
Zgodnie z art. 28 zmieniającym dotychczasowe przepisy dotyczące wyborców czasowo przebywających na obszarze gminy w dniu wyborów są dopisywani na ich wniosek
do spisu wyborców. Przepisu tego jednak nie stosuje się w wyborach organów stanowiących samorządu terytorialnego, a także w wyborach wójtów, jak również w wyborach
uzupełniających do Senatu. W tych wyborach mogą brać udział tylko wyborcy stale
zamieszkali na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się te wybory.
Przepis ten stanowi ważne uściślenie dotychczasowych regulacji, bowiem oddawanie
głosów na terenie, z którym taki wyborca ma luźny, przejściowy lub przypadkowy kontakt, może mieć wpływ dominujący na wyniki głosowania, wynikające z innych preferencji niż te, którymi kierują się stali mieszkańcy tej jednostki. Może to dotyczyć szczególnie miejscowości uzdrowiskowych gdzie ludność (wyborcy) miejscowa łatwo może
być zdominowana przez kuracjuszy.
Na podstawie art. 50 kodeksu prawo obserwowania przeprowadzanych wyborów uzyskali w Polsce międzynarodowi obserwatorzy. Mają oni także uprawnienia, z których korzystają mężowie zaufania, ale bez możliwości wnoszenia uwag do protokołu w komisji.
Art. 54 przyznaje wyborcom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niesprawności
prawo udzielania pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Pełnomocnikiem może
być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Można być pełnomocnikiem tylko jednej osoby, wyjątkowo dwóch o ile jedna z nich jest członkiem najbliższej
rodziny. Pełnomocnictwa udziela się przed pracownikiem urzędu gminy. Pełnomocnictwo może być cofnięte, a okoliczności w jakich może to nastąpić określa art. 58.
Zupełną nowością w Polsce jest instytucja głosowania korespondencyjnego. Ma ono
zastosowanie tylko w obwodach utworzonych poza granicami Rzeczypospolitej. Z prawa
tego mogą korzystać tylko osoby wpisane do spisu wyborców sporządzonych w konsulatach. O zamiarze takiego głosowania wyborca musi powiadomić właściwego terytorialnie
konsula. Tryb postępowania w tych sprawach określają art. 63 i 64 kodeksu wyborczego.
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Wiele uwagi poświęca kodeks kampanii wyborczej (art. 104-115), szczególnie prowadzonej w programach radiowych i telewizyjnych. Nowością jest unormowanie dotyczące plakatów i haseł wyborczych. Nie mogą one przekraczać powierzchni 2 m2. Rozbudowaniu uległy w dziale I przepisy dotyczące finansowania wyborów z budżetu państwa
(rozdz. 14 i rozdz. 15). Wprowadzono w art. 125 zasadę jawności finansowania kampanii
wyborczej, a także przepis, iż wydatki komitetów wyborczych są pokrywane z ich własnych źródeł. Warty podkreślenia jest przepis art. 135 stanowiący, iż komitet wyborczy
może wydatkować na agitację wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitami ustanowionymi w przepisach szczególnych kodeksu.
Dużo mniej uregulowań nowych wprowadza dział II, dotyczący organów wyborczych.
Kodeks wyborczy odróżnia stałe organy wyborcze, do których zalicza Państwową
Komisję Wyborczą oraz komisarzy wyborczych, od innych organów powoływanych po
zarządzeniu wyborów. Do tej drugiej kategorii organów zalicza okręgowe, rejonowe,
terytorialne i obwodowe komisje wyborcze.
W zakresie zadań PKW kodeks wprowadza jej kompetencje związane z funkcjonowaniem komisarzy wyborczych, a także prowadzenie działań informacyjnych zwiększających wiedzę obywateli na temat prawa wyborczego, w szczególności zasad głosowania.
To ostatnie zadanie wiąże się z prowadzeniem portalu informacyjnego i przygotowaniem
publikacji o charakterze informacyjnym oraz współdziałanie z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność polegającą na rozwijaniu demokracji, społeczeństwa
obywatelskiego, podnoszenie aktywności wyborczej. PKW wydaje także wytyczne wiążące komisarzy wyborczych i komisje wyborcze, uchyla też uchwały okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz postanowienia komisarzy podjęte z naruszeniem prawa.
Rozdział 8 działu II dotyczy określenia roli i zadań komisarza wyborczego traktowanego jako pełnomocnika PKW na obszarze województwa lub jego części. Komisarzy
powołuje PKW w liczbie od 2 do 6 spośród sędziów na okres 5 lat. Może ich także odwoływać.
Do zadań komisarza wyborczego należy m. in.: sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, zapewnienie organizacji wyborów do rad na obszarze województwa, powoływanie terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych w wyborach
samorządowych, rozpatrywanie skarg na działalność komisji terytorialnych, kontrolowanie sporządzania spisów wyborców, ustalanie zbiorczych wyników wyborów do rad
oraz wyborów wójtów na obszarze województwa. Uchyla niezgodne z prawem uchwały
terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, podaje do publicznej wiadomości
wyniki wyborów rad i wójtów.
Okręgowa komisja wyborcza składa się z 5-11 członków powoływanych przez PKW.
Jej zadania określa art. 172, a wśród nich zarządzanie drukowania kart do głosowania
w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Odrębny rozdział został poświęcony rejonowym komisjom wyborczym. W skład
każdej z nich wchodzi po 5 sędziów i z urzędu, jako jej przewodniczący, komisarz wyborczy. Do zadań takiej komisji należy sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, zapewnienia dostarczenia kart do głosowania obwodowym komisjom
wyborczym, rozpatrywanie skarg na działalność komisji obwodowych, ustalanie i ogłaszanie oraz przekazywanie ich komisji okręgowej.
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Terytorialne komisje wyborcze powołuje komisarz wyborczy spośród wyborców
w składzie 7 do 9 osób. Przewodniczącym wojewódzkiej, a także powiatowej komisji wyborczej zostaje sędzia wskazany przez prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego.
W świetle art. 180 do zadań komisji terytorialnej należy: rejestrowanie kandydatów
na radnych, zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych, a także kart do głosowania,
rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych, ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów oraz ogłaszanie ich. Do zadań gminnej komisji
wyborczej należy m. in. rejestrowanie kandydatów na wójta, ustalanie wyników tych
wyborów i ogłaszanie ich.
Obwodową komisję wyborczą powołuje wójt spośród wyborców, ale w wyborach
samorządowych jest ona powoływana przez właściwą, terytorialną komisję wyborczą.
Komisja obwodowa liczy 6 do 8 członków powoływanych spośród kandydatów zgłaszanych przez pełnomocników wyborczych.
Dział III kodeksu wyborczego dotyczy wyborów do Sejmu, ale nie ma w nim tak wiele,
jak w działach poprzednio omówionych, nowości. Te, które są zasługują na odnotowanie.
Pierwsza sprawa to zasady dotyczące tworzenia okręgów wyborczych. Jest to sprawa szczególnie ważna gdyż wielkość okręgów, pod względem liczby przydzielonych im mandatów poselskich, przesądza w dużym stopniu o politycznym składzie Sejmu. Okręgi małe,
w których wybiera się kilku posłów są niekorzystne dla małych partii politycznych, w lepszej sytuacji znajdują się one w dużych okręgach, w których rozdziela się dużo mandatów.
Zgodnie z przyjętą w art. 202 zasadą dotyczącą jednolitej normy przedstawicielstwa, określoną w załączniku nr 1 do ustawy kodeks wyborczy, aktualny podział mandatów między
okręgi wyborcze przedstawia się następująco (w nawiasach podano stan dotychczasowy).
Najmniejszy okręg był i jest siedmiomandatowy: taki obecnie jest 1 (było ich 2), ośmiomandatowych 4 (było 3), dziewięciomandatowych 9 (było 11), dziesięciomandatowych 5
(było 3), jedenastomandatowych 2 (było 2), dwunastomandatowych 9 (było 8), trzynastomandatowych 4 (było 4), czternastomandatowych 2 (było 5), piętnastomandatowych 3
(było 3), szesnastomandatowych 1 (było 1), dziewiętnastomandatowych 1 (było 1).
Ważną zasadę wprowadza art. 203; dotyczy ona granic okręgów wyborczych i liczby posłów w nich wybieranych. Konieczność ich korekty może wynikać ze zmian w zasadniczym
podziale terytorialnym państwa, a także zmiany liczby mieszkańców w okręgu lub w kraju.
Obowiązuje kategoryczny zakaz dokonywania zmian granic powiatów, pociągających za
sobą zmiany granic okręgów w okresie 12 miesięcy przed końcem kadencji. Sejm dokonuje
zmian w tym zakresie nie później niż na 3 miesiące przed terminem zarządzenia wyborów
do Sejmu. Nie można dokonywać zmian w podziale na okręgi wyborcze w razie skrócenia
kadencji Sejmu. Są to przepisy bardziej restrykcyjne niż dotychczas obowiązujące.
W zakresie zgłaszania kandydatów kodeks wyborczy nie wprowadza wielu zmian.
Należy jednak odnotować konsekwencje przyjęcia zasady parytetu na listach wyborczych kobiet i mężczyzn. Zgodnie z art. 211 § 3 liczba kandydatów kobiet na listach wyborczych nie może być mniejsza niż 35%, podobny przepis dotyczy kandydatów mężczyzn - też nie mniej niż 35% w skali okręgu.
Kodeks nie wprowadza zmian w rozdziałach 4 i 5, określających sposób głosowania
i warunki ważności wyborów w okręgu wyborczym, a także w rozdziale 6, dotyczącym
ustalania wyników głosowania i wyników wyborów, rozdziale 7, dotyczącym ogłaszania wyników wyborów do Sejmu, rozdziale 8 regulującym kwestie ważności wyborów
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i rozdziale 9 traktującym o wygaśnięciu mandatu posła i trybu uzupełnienia składu
Sejmu, a także w rozdziale 10 dotyczącym kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych. Rozdziały te utrzymały przepisy analogiczne do obowiązujących
dotychczas.
Dział IV zawiera przepisy odnoszące się do wyboru senatorów. Przepisy zawarte
w tym dziale stanowią 32 artykuły. Stało się to możliwe gdyż regulacje związane z wyborem senatorów są mniej złożone, a ponadto przyjęto zasadę, że w sprawach w nich
nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy działu III kodeksu.
Wśród zasad ogólnych tego działu znalazł się ważny przepis z zakresu finansowania
wyborów. Kodeks wprowadza w art. 259 limit wydatków przeznaczonych na agitację
wyborczą wynoszący 18 groszy przypadających na każdego wyborcę w skali kraju, ujętego w rejestrze wyborców.
Istotną nowością kodeksu jest wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Podziału kraju na okręgi wyborcze dokonuje się według jednolitej normy przedstawicielstwa w skali kraju dzieląc liczbę mieszkańców przez 100 (liczba mandatów senatorskich).
Kandydatów na senatorów zgłaszają komitety wyborcze. Każdy komitet może zgłaszać tylko jednego kandydata w okręgu. Zgłoszenie to wymaga uzyskania poparcia wyrażonego w podpisach złożonych przez co najmniej 200 wyborców. Poparcia tego może
udzielić tylko wyborca zamieszkały w danym okręgu wyborczym. Kodeks dopuszcza
sytuację gdy w okręgu wyborczym zgłoszono tylko jednego kandydata na senatora.
W takiej sytuacji wyborca otrzymuję kartę do głosowania, na której ma do wypełnienia
kartki, jedną z odpowiedzią TAK i drugą NIE. Głosowanie jest zatem wyraźnie uproszczone. Brak znaku x obok nazwiska któregokolwiek z kandydatów oznacza kartę ważną ale z głosem nieważnym. Podobny skutek wywołuje sytuacja, gdy wyborca postawił
znak x przy dwu lub większej liczbie kandydatów. Jeśli w okręgu wyborczym zgłoszono
tylko jednego kandydata do uzyskania mandatu wymagane jest poparcie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów.
Unieważnienia mandatu ogłasza Marszałek Senatu, senator ten może się odwołać od
tego postanowienia do Sądu Najwyższego. Sprawę rozpatruje Izba Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych i orzeka w terminie 7 dni. Wygaśnięcie mandatu stwarza konieczność zarządzenia wyborów uzupełniających w okresie 3 miesięcy od dnia
stwierdzenia wygaśnięcia. Wyborów takich nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy
przed dniem upływu kadencji.
Dział V dotyczy wyborów prezydenckich i liczy 32 artykuły, jest w nim mniej zmian
i uzupełnień niż w działach już omówionych. Nie dokonano w nim natomiast zmian
w kwestii, która w obliczu katastrofy smoleńskiej stała się oczywista. Artykuł 292 określa
sytuację w warunkach wyborów głowy państwa, kiedy dochodzi do zarządzenia ponownego głosowania z udziałem dwu kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali
najwięcej głosów. Twórcy kodeksu wyborczego (a wcześniej uczynili to twórcy Konstytucji
z 1997 r.) przewidzieli sytuację, gdy jeden z nich umrze, utraci prawa wyborcze, wycofa
zgodę na kandydowanie, w to miejsce wchodzi kandydat, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów. Trudno takie rozwiązanie uznać za słuszne, a opinię taką potwierdzają wydarzenia z 2010 r. Gdyby w tej katastrofie zginął już oficjalny kandydat PiS (wszak
kierownicze kręgi tej partii decyzję taką podjęły) mający uczestniczyć jako jeden z dwu
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kandydatów w ponownym głosowaniu, to po jego śmierci na zwolnione miejsce wszedłby
kandydat SLD, który po pierwszym głosowaniu zajmował trzecią pozycję. PiS nie miałoby
swego kandydata i nie mogłoby uczestniczyć w rywalizacji o wybór.
Z tych rozważań wynika wniosek, że w takiej sytuacji powinno się rozpoczynać
kampanię wyborczą niejako od nowa, dopuszczając zgłaszanie nowych kandydatów.
Pozwoliłoby to także partii, która straciła kandydata na zgłoszenie w jego miejsce nowego polityka.
Zmiany wprowadzone w rozdziale 7 działu V dotyczą także finansowania kampanii
wyborczej. Polegają one na uściśleniu i skonkretyzowaniu dotychczas obowiązujących
przepisów. Chodzi o dopuszczalny limit wydatków komitetu wyborczego na kampanię
prezydencką. Wielkość tego limitu wyznacza ustalona na 60 groszy kwota przypadająca
na każdego wyborcę w kraju, ujętego w rejestrze wyborców. Dane o liczbie wyborców
ogłasza PKW w Monitorze Polskim.
W sumie zatem zmiany przepisów wyborczych w zakresie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej wprowadzone w kodeksie wyborczym nie są duże, gdyż obowiązująca
dotąd ordynacja wyborcza była wielokrotnie nowelizowana, najbardziej gruntownie
w 2000 roku.
Dział VI reguluje kwestie prawne dotyczące organizowania i przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego. Został on w najmniejszym stopniu objęty zmianami
w toku przeprowadzanej kodyfikacji, obowiązywała bowiem dopiero od 2004 r. Ordynacja ta była stosowana tylko dwukrotnie. Wybory te odbywają się na podstawie pięcioprzymiotnikowego systemu wyborczego, czyli na takich samych zasadach jak wybory do
Sejmu. Zmianie w toku kodyfikacji uległy dwie zasady (art. 328); zrezygnowano bowiem
z zasady wyborów wolnych, wprowadzono natomiast zasadę wyborów równych.
Wybory te zarządza Prezydent RP, określając jednocześnie liczbę posłów do PE wybieranych w Polsce. Ustalono też limit wydatków wyborczych będących w gestii komitetu wyborczego. Wysokość tego limitu wyznacza kwota 60 groszy przypadająca na
każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców.
Dział VI wprowadza pewną odmienność uregulowań prawnych w porównaniu
z przepisami innych działów. I tak, liczba kandydatów na posłów do PE powinna zawierać nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 nazwisk kandydatów. Lista ta powinna uzyskać
poparcie co najmniej 10.000 wyborców stale zamieszkujących w danym okręgu wyborczym. W art. 346 kodeks określa przyczyny upoważniające okręgową komisję wyborczą
do skreślenia z listy kandydata, zaś w przypadku gdy na liście pozostaje mniej niż 3 kandydatów komisja unieważnia taką listę. Od tej decyzji nie przysługuje środek prawny.
W sposób nietypowy została uregulowana kwestia ogłaszania wyniku wyborów
przez komisje wyborcze. Ogłoszenie ich może nastąpić dopiero po zakończeniu głosowania w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Datę i godzinę ogłoszenia
wyników przekazuje komisjom obwodowym PKW. Końcowe wyniki wyborów PKW
ogłasza w formie obwieszczenia i przesyła Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu i Sądowi Najwyższemu w postaci sprawozdań z wyborów.
Poseł do Parlamentu Europejskiego może stracić mandat w sytuacjach określonych
w art. 363. Utratę mandatu stwierdza Marszałek Sejmu i o prawie do objęcia mandatu
zwolnionego zawiadamia kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą
liczbę głosów.
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Dział VII reguluje problematykę wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego. Dotychczasowa ordynacja samorządowa była wielokrotnie nowelizowana,
stąd kodeks nie zawiera wielu nowych regulacji w tej dziedzinie, ale precyzują one głównie obowiązujące przepisy. Podobnie jak w przypadku wyborów do Sejmu i Senatu oraz
Prezydenta RP należy skoncentrować się na omówieniu wprowadzonych zmian.
W rozdziale I dotyczącym zasad ogólnych zawarte zostały przepisy ustalające limity
wydatków wyborczych komitetów. I tak, limit ten jest zależny od liczby mandatów rozdzielanych w okręgu lub okręgach wyborczych, w których dany komitet zarejestrował
kandydatów. Kwota zaś przypadająca na jeden mandat wynosi w wyborach do rad gmin
liczących do 40 tys. mieszkańców 1000 zł., w gminie powyżej 40 tys. mieszkańców i rad
dzielnic Warszawy 1200 zł. W wyborach do rady powiatu wynosi 2400 zł., do rady miasta na prawach powiatu 3600 zł. i do sejmiku województwa 6000 zł.
Nowy przepis art. 384 § 1 dotyczy wygaśnięcia mandatu radnego. Przesłanki wygaśnięcia nie uległy zmianom, ale zainteresowanemu radnemu przysługuje obecnie prawo
skargi do sądu administracyjnego a nie sądu okręgowego jak było dotychczas. Przewidziano także możliwość złożenia skargi kasacyjnej.
Nową redakcję otrzymał przepis zawarty w art. 387 § 3. Stanowi on, że w przypadku wygaśnięcia i nie obsadzenia w trybie § 1 i 2 tych mandatów, gdy skład rady uległ
zmniejszeniu więcej niż o 2/5, rada z mocy prawa ulega rozwiązaniu i przeprowadza się
wybory nowej rady, chyba że do końca kadencji pozostało 6 miesięcy.
Dział VIII zawiera przepisy dotyczące tworzenia komitetów wyborczych i wprowadza zmiany związane ze zgłaszaniem wniosków o utworzenie komitetów. Dotychczasowe przepisy wymagały dokonania tej czynności w okresie do 50 dnia przed wyborami,
obecne przepisy stanowią, że do 70 dnia przed dniem wyborów. Ponadto zmianie uległ
przepis dotyczący komitetu wyborczego wyborców. Dotąd jego skład wynosił 5 obywateli, obecnie czynność tę może podjąć 15 osób, mających prawo wybierania. Tworzą oni
komitet wyborczy wyborców. Jednak jeśli powstały komitet ma zgłosić kandydatów na
radnych tylko w jednym województwie, może działać w składzie 5 osób.
W rozdziale 10 zawierającym przepisy dotyczące wyborów do rad gmin wprowadzono zmiany związane z liczbą mieszkańców. Dotychczas w gminach liczących do 20 tys.
mieszkańców wybory odbywały się przy zastosowaniu zasady większości w trakcie rozdzielania mandatów, obecnie stosowana będzie zasada proporcjonalności. W podziale
mandatów uczestniczą listy kandydatów tych komitetów wyborczych, na które oddano
co najmniej 5% ważnych głosów. W okręgu wyborczym w gminach nie będących miastem na prawach powiatu tworzy się okręgi jednomandatowe, w powiatach i miastach
na prawach powiatu okręgi są wielomandatowe, wybiera się w nich od 5 do 10 radnych.
Okręgi te tworzy się w oparciu o zasadę jednolitej normy przedstawicielstwa, dzieląc
liczbę mieszkańców przez liczbę mandatów przyznanych danej gminie.
Zgłaszanie kandydatów na radnych odbywa się na zasadzie parytetu. Oznacza to,
że liczba kobiet, jak i mężczyzn zgłoszonych nie może być niższa niż 35% wszystkich
kandydatów na liście. W stosunku do kandydatów na radnych będących obywatelami
państw Unii Europejskiej obowiązuje wymóg złożenia dodatkowych oświadczeń określonych w art. 426 § 3 i 4.
W wyborach do rady powiatu okręgiem wyborczym jest w zasadzie gmina. Jednak
gdyby w wyniku stosowania normy przedstawicielstwa liczba radnych określonej gminy

302

wynosiła mniej niż 3 dopuszczalne jest łączenie gmin w ramach jednego okręgu. Gdyby
zaś na okręg przypadało więcej niż 10 mandatów istnieje możliwość podziału gminy na
dwa lub więcej okręgów wyborczych. Podział lub łączenie gmin wymaga jednak zasięgnięcia opinii zainteresowanych rad tych gmin.
Dział VIII dotyczy wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Wójt wybierany jest bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, a nieuzyskanie takiej większości przez żadnego z kandydatów powoduje konieczność przeprowadzania głosowania ponownego z udziałem tylko dwu kandydatów, którzy uzyskali
największą liczbę głosów. Jeśli spośród tych dwu kandydatów przed ponownym głosowaniem wycofa swą kandydaturę, umrze itd. w głosowaniu ponownym bierze udział
tylko jeden kandydat. Trudno to nazwać wyborem, skoro wyborcy nie mają między kim
wybierać szkoda zatem, że w toku prac kodyfikacyjnych zrezygnowano z rozwiązania,
które przyjmowała ordynacja wyborcza z 2002 r. o wyborze wójta w art. czwartym.
Przepisy kodeksu dotyczące wyboru prezydenta miasta liczącego do 500 tys. mieszkańców ustalają wyższy limit wydatków wyborczych. Stanowi on kwotę powstałą w wyniku pomnożenia liczby mieszkańców gminy przez 60 groszy. Natomiast w miastach
liczących powyżej 500 tys. mieszkańców mnoży się przez 30 groszy (art. 476 § 4).
Na marginesie należy wytknąć ustawodawcy brak konsekwencji w toku prac legislacyjnych, gdyż w celu ustalenia limitu wydatków w art. 475 za podstawę przyjęto liczbę
mieszkańców, a nie wyborców jak to uczyniono w przepisach określających wybory prezydenckie (art. 327 kodeksu wyborczego).
W przypadku uznania przez radę, w drodze uchwały, o wygaśnięciu mandatu wójta
z powodów: uchwały lub braku prawa wybieraIności a także naruszenia ustawowego
zakazu łączenia funkcji właściwym do rozpatrywania skargi jest sąd administracyjny
(dotychczas przepisy przewidywały sąd okręgowy).

4. Wnioski końcowe
Dokonany przegląd przepisów zmienionych w prawie wyborczym świadczy o rozmiarach kodeksu wyborczego. Potwierdza to też tezę, że pod nazwą tego aktu, a więc
pojęciem „kodeks” rozumie się akt normatywny regulujący całość określonej dziedziny
czy gałęzi prawa. Ma to duże znaczenie gdyż:
– prawo wyborcze stanowi rozległą dziedzinę regulującą warunki nabycia i wykonywania ważnych praw politycznych obywateli, dzięki któremu zyskują możliwość wywierania wpływu na kształtowanie składu politycznego organów władz
publicznych a tym samym na treść podejmowanych decyzji nie tylko legislacyjnych.
– problematyka zawarta w kodeksie wyborczym została uregulowana kompleksowo normując zatem liczne kwestie związane z realizacją przez obywateli ich podmiotowego prawa wyborczego, w tym dotyczącego weryfikacji wyboru organów
państwa i samorządu terytorialnego. Szkoda, że poza regulacją kodeksu pozostały kwestie dotyczące referendum ogólnokrajowego i lokalnego spełniających
ważną rolę w warunkach państwa demokratycznego.
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– kodeks wyborczy stanowi formę regulacji prawnej zapewniającą trwałość zawartych w nim unormowań. Dzięki temu nie służy osiąganiu celów jedynie doraźnych.
Kodeks wyborczy winien spełnić ważną funkcję służąc przede wszystkim demokratyzacji mechanizmów wyborczych. Służyć także stabilizacji zasad systemu wyborczego
i związanych z nim instytucji, co stanowi ważny czynnik kształtowania się kultury politycznej i prawnej społeczeństwa i rządzących.
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Jacek Sobczak

KILKA UWAG O SPRAWIEDLIWOŚCI
(W 30 ROCZNICĘ MOJEJ PRACY MAGISTERSKIEJ)
Gdy przeglądam po 30 latach pożółkłe strony mojej pracy magisterskiej, która nosi tytuł „Formuły sprawiedliwości społecznej”, to myślę przede wszystkim z wielką wdzięcznością o moim promotorze Profesorze Henryku Groszyku. Powracam myślą do tamtej
niezapomnianej atmosfery seminarium magisterskiego z przedmiotu Teoria państwa
i prawa. W sobotnie przedpołudnia w „starym” budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS przy Placu Litewskim, w sali Rady Wydziału, przy wielkim stole nakrytym bordowym suknem, siedzieliśmy w około dziesięcioosobowej grupie studentów.
Wśród nas na „prezydialnym” miejscu, niczym dyrygent kameralnej orkiestry, siedział
Profesor Henryk Groszyk. Towarzyszyli mu młodzi asystenci mgr Leszek Leszczyński
i mgr Krzysztof Winkler. Na tle szarej codzienności końca lat siedemdziesiątych i dość
jałowej oficjalnej debaty nad zagadnieniami państwa i prawa, to seminarium było prawdziwą przygodą i oazą intelektualną.
W seminarium uczestniczyli razem studenci trzeciego i czwartego roku (studia
trwały wówczas cztery lata). Jedni z nas już kończyli swoje prace magisterskie, inni dopiero zaczynali, poszukując w seminaryjnej dyskusji problematyki, która mogła stać się
przedmiotem ich pracy.
Pamiętam doskonale, kiedy Profesor Henryk Groszyk po raz pierwszy zaproponował mi, abym zainteresował się pojęciem sprawiedliwości. Miało to coś z prawdziwej
relacji mistrz i uczeń. Najpierw nieśmiała dyskusja i sugestia, następnie lektura pierwszych artykułów i publikacji. Dalej to już wspaniała przygoda – debata i „filozofowanie”
– zarówno na indywidualnych konsultacjach jak i na seminarium.
Byłem zafascynowany zgłębianiem pojęcia sprawiedliwości i jej formuł. Oczywiście
zacząłem od Arystotelesa i klasycznych pojęć sprawiedliwości rozdzielczej i wyrównawczej. Jednak najbardziej „porwały mnie” prace Ch. Perelmana, a w szczególności jego
niezwykłe dzieło „O sprawiedliwości”, ale także „Reguła sprawiedliwości” oraz „Usprawiedliwianie norm”. Ale przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych to także gorąca dyskusja – fascynacja i krytyka – nad zagadnieniami sprawiedliwości przedstawionymi w pracach L. Fullera i J. Rawlsa.
Te wszystkie problemy były przedmiotem dyskusji seminaryjnej w szczególności gdy
prezentowałem, podobnie jak inni seminarzyści, kolejne fragmenty swojej pracy. Dlatego pozwalam sobie przytoczyć kilka jej fragmentów, które – jak pamiętam – wywoływały najgorętszą i najciekawszą dyskusję, a i dziś wciąż wydają się być aktualne:
„Z uwagi na różnorodność pojmowania sprawiedliwości społecznej w różnych okresach i przez różne grupy społeczne, można wysnuć stwierdzenie, że każdorazowo była
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to jakaś specyficznie pojmowana sprawiedliwość społeczna. Czy istnieje zatem wspólny
mianownik pomiędzy wszystkimi koncepcjami sprawiedliwości społecznej? Bo przecież to co mogło wydawać się w pełni sprawiedliwe dla jednych, w pojęciu innych było
rażącą niesprawiedliwością. Poszukując najbardziej całościowego pojęcia sprawiedliwości społecznej wydaje się, że najbardziej celowe będzie dokonanie podziału sprawiedliwości na formalną i konkretną1.”
Sprawiedliwość formalna w najprostszym swym ujęciu oznaczać będzie jednakowe
traktowanie ludzi. By jednak nie mieć wrażenia, że sprawiedliwość formalna to prosta,
egalitarna koncepcja sprawiedliwości, musimy zdać sobie sprawę, że jednakowe traktowanie ludzi, to taki sposób postępowania, w myśl którego identyczne osoby należy
traktować w identyczny sposób.
Takie z kolei postawienie zagadnienia oznacza przyjęcie pewnego idealnego założenia, że istnieje przynajmniej dwoje ludzi identycznych. Tak oczywiście nigdy się nie
zdarzy. Dlatego dla uproszczenia rozumienia zagadnienia posługiwać należy się raczej,
nie sformułowaniem „osoby identyczne”, a pojęciem „osoby należące do tej samej kategorii istotnej”. I tak na przykład, jeżeli za kategorię istotną przyjmiemy robotników tego
samego zakładu, to sposób traktowania jednego robotnika w tym zakładzie powinien
być jednakowy z traktowaniem innego robotnika. Oczywiście w tym wypadku możliwe
jest stosowanie dalszych kategorii istotnych, np. robotnicy – tego samego zakładu – pracujący na tych samych stanowiskach – kawalerowie itd.
Reasumując, „sprawiedliwość formalna głosi zasadę działania, w myśl której osoby
należące do tej samej kategorii istotnej powinny być traktowane jednakowo”2.
W ten sposób zostało utworzone jakby równanie z jedną niewiadomą. Bo co właściwie oznacza, traktować kategorie istotne jednakowo. Przecież jednakowo, to niekoniecznie równo. Jednakowe traktowanie, to raczej traktowanie według jednakowego
prawidła. W tym momencie właśnie możemy przejść od pojęcia sprawiedliwości formalnej do sprawiedliwości konkretnej. Sprawiedliwość konkretną otrzymamy wtedy,
gdy pojęcie sprawiedliwości formalnej wyposażymy w prawidło, według którego osoby
należące do tej samej kategorii istotne, powinny być traktowane jednakowo. Oznacza to,
że dotychczasowej sprawiedliwości formalnej nadajemy jej formułę. Postępować zgodnie z formułą, to tyle co traktować jednakowo tych wszystkich, między którymi prawidło nie dostrzega żadnych różnic.
Tego jednak, czy dane prawidło jest sprawiedliwe, czy też nie, nie możemy stwierdzić
bez odwoływania się do wartościowania. Problem ten jest tym ważniejszy na gruncie
sprawiedliwości społecznej.
Prawidło, czyli formuła rodzi się wskutek przyjęcia przez daną grupę społeczną pewnych wartości. „Wszelki system sprawiedliwości społecznej stanowi jedynie rozwinięcie
jednej lub kilku wartości, których arbitralny charakter jest związany z samą ich naturą
Co pozwala nam zrozumieć, dlaczego nie ma jednego systemu sprawiedliwości. Wynika
z tego, że jeżeli prawidło jest uważane za niesprawiedliwe, przez tego kto głosi inną formułę sprawiedliwości konkretnej, możemy tylko zaznaczyć antagonizm zwolenników

1 Zob. Ch. Perelman, O sprawiedliwości, Warszawa 1959, s. 21.
2 Zob. ibidem, s. 73.
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różnych formuł sprawiedliwości. Każdy z nich bowiem wysuwa na plan pierwszy inną
wartość”3.
Pamiętam ile dyskusji i kontrowersji w trakcie seminarium wzbudził przedstawiony przeze mnie katalog formuł sprawiedliwości według Ch. Perelmana: a) każdemu to
samo; b) każdemu według jego dzieł; c) każdemu według jego zasług; d) każdemu według jego pozycji; e) każdemu według jego potrzeb; f) każdemu według tego, co przyznaje mu prawo.
Profesor Henryk Groszyk zawsze emocjonalnie moderował dyskusję, energicznie gestykulował, co zwiększało jeszcze bardziej „temperaturę” debaty. Profesor nie ukrywał
fascynacji poglądami Ch. Perelmana, którego poznał osobiście we Francji i jak na prawdziwego Mistrza przystało fascynacją tą chciał zainspirować mnie do poznania, ale również krytycznej oceny tych poglądów. Z zainteresowaniem wysłuchiwał moich relacji
z odkrywania innych formuł sprawiedliwości, które poznawałem w miarę jak zgłębiałem tematykę pracy magisterskiej. W jednym z końcowych fragmentów mojej pracy,
który referowałem na seminarium pisałem:
Jak zatem wygląda możliwość budowy idealnej formuły sprawiedliwości społecznej?
Nim jednak przejdę do ostatecznej odpowiedzi na to pytanie należy przyjrzeć się
pewnym koncepcjom formuł sprawiedliwości społecznej, które – moim zdaniem – wydają się realizować postulat sprawiedliwości społecznej jak najszerzej. Są to następujące
formuły: życzliwości powszechnej, równej miary, prawości.
Zasadę życzliwości powszechnej tak formułuje C. Znamierowski: „Życzliwość powszechna pilnie i czujnie baczy nie tylko na to, czy ludzie sprawiedliwie dzielą między
bliźnich swe dobre uczucia i pragnienia lecz również i na to jaka suma szczęścia przydzielona jest każdemu człowiekowi”4.
Zasada ta ma, zdaniem C. Znamierowskiego, orzekać stanowczo, że obiektywnie
niesprawiedliwy jest układ rzeczy, gdzie jeden gubi swoje „ja” w nadmiernej obfitości
dóbr, a inny nie może osiągnąć skromnego minimum warunków, by prowadzić życie
godne człowieka. Przeciwko takiemu układowi stosunków społecznych ma buntować
się to wewnętrzne ludzkie uczucie, jakim jest życzliwość powszechna. C. Znamierowski
stwierdza wręcz, że: „poczucie sprawiedliwości społecznej jest nieodłączne od życzliwości powszechnej. I miarą tej życzliwości u danego człowieka jest właśnie to, w jaki stopniu, jak żywo i ujmująco czuje on niesprawiedliwość społeczną, ten nierówny i krzywdzący rozkład między ludźmi”5.
Z kolei formuła równej miary zaproponowana przez K. Ajdukiewicza przenosi analizę pojęcia sprawiedliwości społecznej na grunt prawa i porządku społecznego. Według
K. Ajdukiewicza, „wszyscy ludzie mają równe prawa i żadnemu człowiekowi nie należy się
ani więcej, ani mniej niż innym. Dlatego zasadę (równej miary – przypis mój) trzeba formułować: „Nikomu nie należy się nic z tego tylko tytułu, że to właśnie on, a nie kto inny”6.
Można zatem stwierdzić, że według autora tej formuły, zasada równej miary domaga
się uznania, że to, iż jest się właśnie tym, a nie innym indywiduum, nie może stano3
4
5
6

Zob. ibidem, s. 78.
C. Znamierowski, Rozważania wstępne do nauki o prawie i moralności, Warszawa 1964, s. 82.
Ibidem, s. 83.
K. Ajdukiewicz, O sprawiedliwości [w:] Język i poznanie, Tom I, Warszawa 1960, s. 136.
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wić nigdy tytułu do jakichś wyjątkowych uprawnień. Tak sformułowane zagadnienie
jest dla Ajdukiewicza podstawą do stwierdzenia, że zasada równej miary jest bazą dla
wszelkiego sprawiedliwego równouprawnienia, które wyraża się formułą „za to co nie
jest dziełem pewnego człowieka, nie należy się mu nic dobrego, ani nic złego, chyba że
należy się to każdemu7”.
Wydaje się jednak, że idei powszechne sprawiedliwości nie sposób oprzeć na bazie
jednej formuły. Zazwyczaj wszakże bywa tak, że w sprawiedliwym społecznie postępowaniu kierujemy się nie jedną, a kilkoma formułami sprawiedliwości. W związku z tym
rodzi się pytanie, co pozwala nam pogodzić sprzeczne ze sobą formuły?
Wydaje się, że można za Perelmanem stwierdzić, iż tym co pozwala pogodzić ze
sobą sprzeczne formuły sprawiedliwości jest odczucie „prawości”. Prawość nakazuje
nie traktować w sposób nazbyt różny osób należących do tej samej „kategorii istotnej”.
Dąży ona do zniesienia nierówności w tych wypadkach, gdy dwie lub kilka ocen charakterystycznych nie da się (według jednej formuły – przypis mój) pogodzić w praktyce”8.
Zgodzić się należy ze stwierdzeniem, że życie społeczne to ciągła huśtawka między
sprawiedliwością a prawością. Musimy uciekać się do prawości, kiedy wydane prawo
(formuła), czy przepis nie uwzględnia innych wartości istotnych, do których szerokie
warstwy przywiązują ogromną wagę.
To właśnie z idei prawości czerpią swoje znaczenie tak ważne dla pełnej realizacji
sprawiedliwości społecznej instytucje jak: zasada współżycia społecznego, ratio iuris czy
ratio legis. Dlatego można stwierdzić, że prawość zabezpiecza realizację sprawiedliwości
według tych formuł, które nie mogą objąć wszystkich przypadków zdarzeń istotnych dla
tej formuły. Żadna bowiem formuła sprawiedliwości społecznej nie może objąć wszystkich przypadków w ten sposób, by zapewnić im maksymalnie sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Aby mogła tego dokonać musiałaby być albo bardzo wąska i wtedy sprawiedliwie regulowałaby stosunki między małą grupą osób lub też musiałaby być „dostatecznie
złożona” i uwzględniać wszystkie cechy charakterystyczne uważane za istotne9.
Taka konstrukcja formuły nie wydaje się, moim zdaniem, możliwa. Dotychczasowe poszukiwania możliwości budowy idealnej formuły sprawiedliwości społecznej dają
chyba aż nazbyt jasne przeświadczenie o tym, iż zarówno w historii jak i obecnie konstrukcja takiej formuły napotyka wciąż na liczne przeszkody. Wysiłki nad poszukiwaniem idealnej koncepcji sprawiedliwości towarzyszyły zawsze twórcom prawa, które
miało wcielać ją w życie, bo przecież w ostateczności sprawiedliwość społeczna realizowana była na drodze praw i obowiązków jakie niósł ze sobą system prawny danej społeczności. Samo prawo odpowiadało zawsze wyobrażeniom jego twórców o społecznej
słuszności i sprawiedliwości. Każdy jednak system prawny i każda formuła sprawiedliwości powinna pamiętać o swej obiektywnej niedoskonałości.
W tym miejscu wypada powrócić do początku rozważań nad pojęciem formuł sprawiedliwości społecznej i przypomnieć nierozerwalny ich związek z systemem wartości
społecznych. Mając na uwadze to co dotychczas zostało powiedziane, należy stwierdzić,
że „ten kto miłuje sprawiedliwość nie może zadowolić się ścisłym i ślepym stosowa7 Ibidem, s. 137.
8 Ch. Perelman, op. cit., s. 105.
9 Zob. op. cit., s. 106.
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niem prawideł wynikających z jej systemów wartości. Pamięta o podstawie arbitralnej
swojego systemu, który nie jest i nie może być systemem doskonałym. Nie zapomni, że
obok wartości uznanych przezeń istnieją wartości inne dla których ludzie gotowi są na
wyrzeczenia i poświęcenia i że rewizja wartości jest zawsze możliwa”10.
Dziś z perspektywy ponad 30 lat, które minęły od tamtych seminaryjnych debat mam
też świadomość wszystkich ówczesnych ograniczeń jakich doznawały nauki o państwie
i prawie w systemie totalitarnym. Dotyczyło to przecież w szczególności zarówno teorii
jak i praktyki sprawiedliwości we wszystkich rodzajach formuł i wszystkich dziedzinach
życia społecznego.
Gdy jednak w pierwszych dniach lipca 1980 roku odbywał się mój egzamin magisterski ta „prawdziwa” sprawiedliwość – dziejowa i praktyczna – właśnie rozpoczynała
swoją wielką historyczną ewolucję. Dziś z perspektywy demokratycznego państwa prawa, dorobku teoretycznego nauki polskiej, jaki wyznaczają w szczególności prace Profesora Wojciecha Sadurskiego11 oraz w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego12
i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jesteśmy o wiele bogatsi w dyskusji o sprawiedliwości i jej formułach.
Wyrażam ogromną satysfakcję, że Henryk Groszyk jako profesor – sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunału Stanu, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
mógł przez wiele lat twórczo uczestniczyć w teoretycznej i praktycznej ewolucji tego pojęcia, a Jego dorobek i pamięć zawsze doznawać będą sprawiedliwej oceny bez względu
na rodzaj stosowanej formuły.

10 Ibiedem, s. 107.
11 Zob. W. Sadurski, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1988 oraz inne prace tego Autora z zakresu
sprawiedliwości.
12 Zob. M. Sobczak, Koncepcje sprawiedliwości w orzecznictwie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego,
druk b.w., Lublin 2007.
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Jerzy Stelmasiak, Agnieszka Wąsikowska

OBSZAR CICHY JAKO PRAWNY ŚRODEK OCHRONY
ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM
1. Wprowadzenie
Obszary ciche to jedna z form obszarów specjalnych, utworzona na podstawie art.
118b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska1, w celu ochrony
środowiska przed uciążliwościami tj. niedozwoloną emisją hałasu w rozumieniu art. 3
pkt 4 lit. b i pkt 5 u.p.o.ś., która mogłaby powstać w przypadku prowadzenia określonej
tego rodzaju działalności w granicach obszaru specjalnego.
W doktrynie prawa ochrony środowiska wyróżnia się bowiem pojęcie obszaru specjalnego o charakterze ekologicznym, który oznacza określony wycinek terytorium
państwa, na którym obowiązuje specjalny reżim prawny, wyłączający lub co najmniej
ograniczający część powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, dla realizacji
celu priorytetowego jego utworzenia, czyli ochrony danych elementów środowiska.
Z tych względów w obrębie obszaru specjalnego jest każdorazowo ustanawiany z mocy
prawa oraz w drodze aktu normatywnego tworzącego obszar specjalny system zakazów,
nakazów i ograniczeń o charakterze administracyjnoprawnym, niezależnie od dodatkowych obowiązków, które mogą być nakładane na podmioty związane z tym obszarem
w drodze np. decyzji administracyjnej w rozumieniu art. 104 i 107 § 1 Kpa.
Celem utworzenia takiego obszaru specjalnego jest także dążenie do zapewnienia
odpowiedniej ochrony oznaczonych elementów przyrodniczych środowiska. Cel ten
może być realizowany w następujący sposób. Po pierwsze, przez wprowadzenie określonych ograniczeń w wykonywaniu działalności, w tym w wykorzystywaniu nieruchomości na obszarze specjalnym w celu ochrony określonych elementów środowiska tego
obszaru. Po drugie, przez wprowadzenie ograniczeń w wykonywaniu działalności na
obszarze specjalnym w celu ochrony elementów środowiska występujących na terenie
„otoczonym” danym obszarem specjalnym. Po trzecie, przez wprowadzenie ograniczeń
w wykonywaniu działalności, w tym korzystaniu z nieruchomości na obszarze specjalnym w celu uniemożliwienia emisji źródła zanieczyszczeń oraz ochrony terenów przyległych do obszaru specjalnego.2 Drugi z wymienionych celów jest celem realizowanym
przez obszary ciche w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

1 Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150 ze zm., zwana dalej u.p.o.ś.
2 J. Sommer, Obszary specjalne w ochronie środowiska [w:] Instytucje Prawa ochrony środowiska,
pod. red. W. Radeckiego, Warszawa 2010, str. 164-167 oraz J. Stelmasiak, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony środowiska, Lublin 1994, str. 106 i n.
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2. Charakterystyka ogólna obszarów cichych
Ustawodawca wyróżnia dwa rodzaje obszarów cichych: w aglomeracji i poza aglomeracją. Obszarem cichym w aglomeracji według u.p.o.ś. jest obszar, na którym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem hałasu
LDWN, obszarem cichym poza aglomeracją jest obszar, który nie jest narażony na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego lub pochodzącego z działalności
rekreacyjno-wypoczynkowej. Pojęcie aglomeracji natomiast określone jest w art. 3 pkt
1 u.p.o.ś. i oznacza miasto lub kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.3 zostały ustalone zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu dla poszczególnych rodzajów terenów przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkaniową,
szpitale i domy opieki społecznej. Określone nadto zostały poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu. Przez wskaźniki
hałasu, rozumie się parametry hałasu określone poziomem dźwięku A wyrażonym
w decybelach (dB), w tym uwzględniające potrzebę prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem (wskaźniki LDWN4 i LN5) oraz potrzebę stosowania
wskaźników hałasu do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeq D6
i LAeq N).7 Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia 10 listopada 2010 roku określił
sposób ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN8 wdrażając tym samym dyrektywę
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącą się
do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.9
Rada powiatu może, w drodze uchwały, wyznaczyć obszary ciche w aglomeracji lub
obszary ciche poza aglomeracją, uwzględniając szczególne potrzeby ochrony przed hałasem tych obszarów i podając wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu co
najmniej na istniejącym poziomie. Projekt tej uchwały podlega uzgodnieniu z właściwym
miejscowo wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta w terminie 30 dni. Niezajęcie
przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń do projektu uchwały.
Treścią tej uchwały jest zatem określenie m.in. wymagań zapewniających utrzymanie poziomu hałasu na co najmniej istniejącym poziomie, a ustalenia te są wiążące dla
systemu zagospodarowania przestrzennego.

3 Dz. U. Nr 120, poz. 826.
4 Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu
wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej, jako przedział czasu od godz.
600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz
pory nocy (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).
5 Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu
wszystkich pór nocy w roku (rozumianych, jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600);
6 Równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do
godz. 2200).
7 Równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do
godz. 600).
8 Dz. U. Nr 215, poz. 1414.
9 Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str. 12, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15,
t. 7, str. 101.
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Uchwała rady powiatu powinna uwzględniać szczegółowo potrzeby ochrony środowiska przed hałasem określonych obszarów, co wiąże się z funkcją prewencyjną prawa
ochrony środowiska.10
W przypadku podejmowania przez radę powiatu uchwały wyznaczającej obszary
ciche w aglomeracji lub poza nią, w oparciu o art. 118b i 118c ustawy Prawo ochrony
środowiska, czy też uchwały ustalającej program ochrony środowiska przed hałasem
w oparciu o art. 119 ustawy, organ zobowiązany jest uprzednio przeprowadzić pomiary
poziomu hałasu w środowisku na określonym terenie.11 Pomiary poziomu hałasu organy
zobowiązane są przeprowadzać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
4 listopada 2008 roku dotyczącego wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody12, w którym szczegółowo określone są
zasady i kryteria realizacji pomiarów hałasu.
W celu zbadania zgodności z prawem uchwały wyznaczającej obszary ciche strona
niezadowolona, która wykaże się interesem prawnym może wnieść skargę na przedmiotową uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na określonych zasadach i w
określonym trybie. Podstawą prawną do wniesienia takiej skargi jest art. 87 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym13, zgodnie z którym „każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu
w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego”. Warunkami skutecznego wniesienia skargi w oparciu o powołany przepis są: wydanie przez organ powiatu
uchwały w sprawie z zakresu administracji publicznej, którym naruszono interes prawny
lub uprawnienie skarżącego, uprzednie bezskuteczne wezwanie do usunięcia naruszenia
(wezwanie może być złożone w każdym czasie), zachowanie terminu do wniesienia skargi przewidzianego przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi.14 Ponadto biorąc pod uwagę unormowania z art. 87 ust.
1 ustawy o samorządzie powiatowym, jak i art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym15 zasadnym jest odwołanie się w powyższym zakresie do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2007r. w sprawie sygn. akt
II OPS 2/0716, w której sąd wskazał zasady wnoszenia skargi opartej na art. 101 ustawy
o samorządzie gminnym.17 W powyższej uchwale NSA wskazał, iż do terminu wniesienia
skargi opartej na art. 101 cytowanej ustawy ma zastosowanie termin z art. 53 § 2 ustawy
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wynosi on trzydzieści dni od
dnia doręczenia skarżącym odpowiedzi organu na wezwanie lub też sześćdziesiąt dni od
dnia wniesienia wezwania, jeśli organ takiej odpowiedzi nie udzielił.
Kolejną kwestią, mając na uwadze art. 87 ustawy o samorządzie powiatowym, jest
ustalenie, czy podmiot wnoszący skargę ma interes prawny w żądaniu zbadania legalności zaskarżonej uchwały przez wojewódzki sąd administracyjny. W tym miejscu wska11 Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2010r., sygn. akt II SA/Bk 791/09, publ. Centralna
Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
12 Dz. U. Nr 208, poz. 1291.
13 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.
14 Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.
15 Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.
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zać należy, iż w przeciwieństwie do postępowania sądowoadministracyjnego, toczącego się
w następstwie skargi na rozstrzygnięcie administracyjne podejmowane w trybie kpa, w postępowaniu sądowoadministracyjnym z art. 87 ust. 1, wnoszący skargę musi wykazać się nie
tylko interesem prawnym lub uprawnieniem, ale jednoczesnym naruszeniem tego interesu
lub uprawnienia. Dopiero bowiem naruszenie tego interesu prawnego lub uprawnienia wnoszącego skargę na uchwałę organu otwiera drogę do merytorycznego rozpoznania skargi.18
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględnia się m.in. obszary ciche w aglomeracji oraz obszary ciche poza aglomeracją (art. 73 ust. 1 u.p.o.ś.).
Powyższe ograniczenia dotyczą fazy, która przesądza o zlokalizowaniu inwestycji na
określonym obszarze, a nie zaś realizacji samego procesu inwestycyjnego.19
Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie ma procedura poprzedzająca uchwalenie planu, do której należy podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia tzw. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Do sporządzenia studium przystępuje się w celu określenia polityki przestrzennej gminy,
w tym lokalnych zasad zagospodarowania. W studium uwzględnia się uwarunkowania
wynikające m.in. ze stanu środowiska, występowania obiektów i terenów chronionych na
podstawie przepisów odrębnych. Określa się w nim m.in. obszary oraz zasady ochrony
środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy przeznaczaniu terenów
na poszczególne cele oraz przy określaniu zadań związanych z ich zagospodarowaniem
w strukturze wykorzystania terenu, ustala się proporcje pozwalające na zachowanie lub
przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządzając projekt planu miejscowego,
zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, obowiązkowo w tym planie
określa zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Rozwiązania
ujęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinny zatem uwzględniać uwarunkowania wynikające wprost z przepisów prawa, zwłaszcza
z regulacji ustaw szczególnych, w tym ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z art.
15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym20. Artykuł 15 ust. 2 wprowadza katalog zasad i przepisów, do których organ
powinien się odnieść, nawet w sytuacji kiedy na terenie objętym pracami planistycznymi dane zagadnienia nie występują. W treści projektu powinna znaleźć się odpowiednia
informacja o braku tego typu obiektów lub dóbr.21 Sporządzanie projektu planu miej16 „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2007, nr 2, s. 83.
17 Postanowienie WSA w Kielcach z dnia 13 października 2008 r., II SA/Ke 363/08, Lex 504545.
18 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2010r., II SA/Bk 791/09, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
19 Wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2009r., sygn. akt II OSK 928/08, Lex nr 563565.
20 Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.
21 T. Bąkowski, Komentarz do art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [w:] T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Komentarz, Zakamycze, 2004, publ. Lex.
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scowego zgodnie z „przepisami odrębnymi” to również uwzględnienie zasady, zgodnie
z którą akty prawa miejscowego nie mogą regulować materii należących do przepisów
wyższego rzędu i nie mogą być sprzeczne z nimi.22 Natomiast zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt
5 tej ustawy wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe w przypadku, gdy jest
ona zgodna z przepisami odrębnymi. Przepis ten stanowi powtórzenie zasady uregulowanej w art. 56 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy, iż nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Decyzja o warunkach zabudowy jest decyzją o charakterze związanym, a więc organ
administracji ma obowiązek wydać taką decyzję zgodnie z żądaniem wnioskodawcy,
w przypadku, gdy stan faktyczny sprawy jest zgodny z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa tj. przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami innych ustaw, z których wynikają jakieś szczególne ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu. Przykładowo wskazać można na ograniczenia, o których
mowa w art. 73 ust. 1 u.p.o.ś., który stanowi, iż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jak i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
uwzględnia się w szczególności ograniczenia wynikające z utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania lub stref przemysłowych (pkt 2), wyznaczenia obszarów cichych
w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją (pkt 2a).23
Obszar cichy to jedna z trzech form ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska, określoną w art. 130 ust. 1 u.p.o.ś.
Katalog wskazany w powyższym przepisie jest zamknięty i nie może być rozszerzany.
Należy zauważyć, że mamy doczynienia z ograniczeniem prawa własności, w związku
z tym trzeba mieć na względzie przesłanki określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.24. Zgodnie z tym przepisem ograniczenia
w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko
w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności
publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty
wolności i praw. Jednak zakres przedmiotowy ograniczeń określony w art. 130 bez wątpienia odnosi się tylko do ograniczeń związanych z ochroną środowiska. Zatem zakres
przedmiotowy tego przepisu został okrojony i nie wyklucza możliwości wprowadzenia
także przez inne regulacje prawne ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości,
ale już z innych tytułów niż ochrona zasobów środowiska.25
W przepisie tym nie zostały przewidziane żadne odrębne przesłanki odszkodowawcze, a zatem podmiot, którego prawo do korzystania z nieruchomości zostało ograniczone na skutek wyznaczenia obszaru cichego, będzie mógł dochodzić wyrównania szkód
na zasadach określonych w art. 129 u.p.o.ś. W przepisie tym wprowadzono możliwość
domagania się przez poszkodowanego wykupu nieruchomości, z których korzystanie
22 Wyrok NSA z dnia 16 marca 2001r., sygn. akt IV SA 385/99, LEX nr 53377).
23 Wyrok NSA z dnia 20 kwietnia 2009r., sygn. akt II OSK 1096/08, publ. Centralna Baza Orzeczeń
Sądów Administracyjnych oraz wyrok NSA z dnia 8 lipca 2008r., sygn. akt II OSK 785/07, publ.
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
24 Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
25 K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska, Komentarz, Warszawa 2007, str. 299-303.
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zostało ograniczone, lub zapłaty odszkodowania. Odmienne znaczenie ma ograniczenie
prawa własności wynikające z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W art. 130 ust. 2 u.p.o.ś. nie wykluczono możliwości ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek wprowadzenia rozwiązań planistycznych, mających na
celu ochronę zasobów środowiska. Jednocześnie w przypadkach tych wyłączono w art.
129 ust. 5 u.p.o.ś. możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na podstawie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, związanego z ochroną zasobów środowiska, poszkodowany może żądać odszkodowania za ograniczenie sposobu
korzystania z nieruchomości. Odszkodowanie takie ustalane jest w postępowaniu administracyjnym w drodze niezaskarżalnej decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce
położenia nieruchomości. Starosta ustala wysokość odszkodowania po uzyskaniu opinii
rzeczoznawcy majątkowego, który określa spadek wartości nieruchomości według zasad
i trybu określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.26 Jednak poszkodowany ma jeszcze możliwość, wystąpić na drogę procesu cywilnego w razie uznania, że przyznane odszkodowanie jest niedostateczne. Można uznać także,
że droga sądowa, otwiera się także w sytuacji, kiedy starosta odmówi przyznania poszkodowanemu odszkodowania.27 Poszkodowanym może być właściciel, użytkownik wieczysty
nieruchomości oraz podmiot, któremu przysługuje ograniczone prawo rzeczowe.
Powództwo, o którym mowa wyżej może być wniesione w terminie 30 dni od dnia
doręczenia decyzji stronie. Natomiast w razie niewydania przez starostę żądanej decyzji
stronie przysługuje droga sądowa w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia przez poszkodowanego żądania odszkodowania za ograniczenie korzystania z nieruchomości.

3. Zakończenie
Obszary ciche stanowią jedną z prawnych form ochrony środowiska przed hałasem,
którą należy zaliczyć do obszarów specjalnych o charakterze ekologicznym, w obrębie
których obowiązuje specjalny reżim prawny. Funkcja ochronna działalności polegającej na wyodrębnieniu określonych obszarów specjalnych w formie obszarów cichych
przejawia się przede wszystkim w odpowiednich zakazach, nakazach i ograniczeniach
regulujących w ich obrębie sposób korzystania ze środowiska.
Ponadto tego rodzaju obszary ciche służące ochronie środowiska wydaje się, że najlepiej realizują cel ich utworzenia, jeżeli na danym terenie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, który jest kompleksowym prawnym środkiem, także ochrony środowiska. Jest to bowiem szczególnie ważne dla realizacji funkcji prewencyjnej obszarów cichych w zakresie gospodarowania przestrzenią, jak i w przestrzeni na
oznaczonym terenie danej gminy (miasta).
26 Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm., oraz M. Pchałek [w:] Prawo ochrony środowiska, Komentarz, M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka,
Warszawa 2011, str. 555-557.
27 W. Skarżyńska, Komentarz do art. 131 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
LexPolonica.
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Roman Tokarczyk

PRZYCZYNEK DO PROBLEMATYKI
LEGITYMIZACJI WŁADZY
Sformułowanie zagadnień
Wśród różnych rodzajów legitymizacji poważne miejsce przypada legitymizacji władzy państwowej, zarówno w jej normatywnym jak i empirycznym sensie. Legitymizacja
normatywna władzy państwowej czyni z niej powinność, zaś legitymizacja empiryczna potwierdza jej akceptację społeczną. Gdy demokratyczna forma władzy państwowej
zabiega o przyzwolenie społeczne na jej sprawowanie, państwowa władza dyktatorska,
autorytarna i totalitarna, nie mając takiego przyzwolenia, musi wspierać się ideologiami
i przymusem1. Ta pierwsza może pretendować do wzoru legitymizacji ponieważ uprawnienia władców do podejmowania politycznie wiążących decyzji politycznych uzależnia
od aprobaty podwładnych. Te wspomniane inne natomiast narzucają podwładnym swoje decyzje polityczne bez ich na to zgody2.
Legitymizacja władzy państwowej zatem to uzasadnienie racji jej źródeł, istnienia,
treści i celów. Można by snuć rozważania na temat jakiejś proporcjonalności uzasadnień
władzy państwowej do ich form3. Wprawdzie, jak dotychczas, żadna z form władzy państwowej nie ostawała się bez jakiejś jej legitymizacji, jednakże ich uzasadnienia ideologiczne bywają zróżnicowane pod wieloma względami. Ze względu na moc perswazyjną
tych uzasadnień, kierowanych bardziej do podwładnych niż władców, trudno byłoby
ustalić jakąś trwałą hierarchię legitymizacji władzy państwowej. Mimo, że współcześnie legitymizacja demokratycznej formy władzy państwowej w skali globu dominuje
zdecydowanie nad legitymizacjami innych form władzy państwowej, to jednakże i one
znajdują przecież swoich zwolenników.
To, że każda władza państwowa potrzebuje legitymizacji jest przejawem nie tyle jej
siły ile słabości. Celem bowiem każdej legitymizacji jest bardziej osłanianie jej słabości,

1 Por. np. W. Kosiakiewicz, Spór o terminy polityczne [w:] Demokracja, demagogia i hemofilia, Warszawa 1913.
2 Trafna jest ocena, że „W samej naturze ludzkich wytworów nie ma niczego takiego, co przesądza,
że wszystkie różnice są różnicami stopnia – tak jak w samej naturze rzeczy nie ma niczego takiego,
co przesądza, że mają charakter jakościowy. Różnice dotyczą stopnia, gdy są tak traktowane (logicznie)”. G. Satori, Teoria demokracji, Warszawa 1994, s. 231.
3 Literatura fi lozoficzna i naukowa dotycząca zakresów władzy jest ogromna ponieważ narasta w całych niemal dziejach ludzkości. Z ogólnych, całościowych opracowań por. np. D.H. Wrong, Power.
Its Form, Bases and Uses, Chicago 1988; także A. Antoszewski, Reżim polityczny [w:] Studia z teorii
polityki, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1998.
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jako źródła ewentualnego braku posłuchu władzy państwowej ze strony podwładnych,
niż ukazywanie oczywistej, na ogół, konieczności jej istnienia. Gdyby władza państwowa nie miała słabych stron – zbędna byłaby jej legitymizacja. Uzasadniałaby się per se4.
Relacja to, inaczej, stosunek czegoś do czegoś, tutaj – dyktatury do autorytaryzmu
i totalitaryzmu, autorytaryzmu do dyktatury i totalitaryzmu, totalitaryzmu do dyktatury i autorytaryzmu, a wszystkich tych pojęć do pojęcia demokracji. Stosunek ten może
objawiać się w zależności wzajemnej owych pojęć, polegającej na uwarunkowaniach
istnienia jednych od istnienia drugich, pokrywaniu, czy też krzyżowaniu się częściowych zakresów ich treści. Relacja zakłada celowość porównywania, komparatystyki
pojęć pozostających ze sobą w określonej relacji. Rezultaty komparatystyki prowadzą
do stwierdzania tożsamości, podobieństw i różnic, pozostających we wzajemnych relacjach pojęć, w naszym przypadku – dyktatury, autorytaryzmu i totalitaryzmu. Mogą
być stwierdzone następujące możliwości rezultatów komparatystyki: tylko tożsamości,
tylko podobieństwa, tylko różnice; tożsamości i podobieństwa; tożsamości i różnice;
podobieństwa i różnice; tożsamości i podobieństwa i różnice. Stwierdzenie: tożsamości,
przynajmniej w pewnym zakresie pojęć, pozwala na wspólną ich charakterystykę w tym
zakresie; podobieństwa – skłania do wykazania przewagi cech wspólnych nad cechami
różnymi; różnic – do uzasadnienia przewagi tego, co odmienne nad tym, co podobne5.
Władza jest zapewne relacją władców – posiadaczy władzy z podwładnymi – pozbawionymi jej posiadania. Polega na narzucaniu woli tych pierwszych tym drugim, przy
pomocy środków politycznych, a więc głównie państwowych. Podwładni mogą dobrowolnie poddawać się władzy, gdy uznają jej autorytet, legalizm, moralizm czy sakralizm
albo, gdy tego nie czynią, ulegać jej pod przymusem psychicznym albo (i) fizycznym.
Władza występuje w każdej grupie społecznej i różnych rodzajach aktywności ludzi.
Najważniejszą jednak rolę odgrywa władza polityczna. Od czasu wprowadzenia zasady trójpodziału władzy w demokratycznych ustrojach państwowych, realizowana jest
ona za pośrednictwem władzy ustawodawczej należącej do parlamentów, władzy wykonawczej przekazywanej rządom albo (i) prezydentom i władzy sądowniczej oddawanej
niezawisłym sądom. Bez względu na jednolitość czy też podział władzy, spełniać ona
może funkcje integracji społeczeństwa, podziału dóbr i kar, ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi i tworzenia niezbędnych organizacji i struktur.
Mimo ogromnej liczby dzieł filozoficznych, teologicznych i naukowych poświęconych
władzy, nadal należy ona do najtrudniejszych problemów wielu nauk, szczególnie nauk
politycznych. Ludzie od tysięcy lat starają się przeniknąć istotę władzy, ale z umiarkowanym powodzeniem. Władza polityczna poddawana jest zróżnicowanym ocenom,
4 Szeroko uznawaną koncepcję legitymizacji władzy opracował Max Weber, Trzy typy prawomocnego
panowania [w:] Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyńskiego, A. Jasińskiej-Kani, J. Szackiego, Warszawa 1975; por. również T. Biernat, Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii,
Toruń 1999; R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, wydanie XVI poszerzone, Warszawa
2010, s. 25 i n.
5 Komparatystyka, zwana jest inaczej literaturą porównawczą, jest uprawiana nie tylko w literaturze
pięknej lecz również i literaturze naukowej. Dla naszego tematu niezbędne są elementy komparatystyki politologicznej. Na ten temat por. np. R. Tokarczyk, Metody porównawcze w historii doktryn
politycznych i prawnych, „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego – Humanistyka” 1984,
vol. 26, nr 2; także R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008.
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często skrajnym – od zachwytów jej posiadaczy po oceny skrajnie negatywne, formułowane przez tych, którzy jej nie maja ale pragną ja mieć.

Rodzina pojęć
Pojęcie „władza” jest nadzwyczaj rozległe toteż jest źródłem dużej rodziny związanych
z nią innych pojęć. Rodzina tych pojęć jest nadal duża, nawet jeśli pojęcie władzy w ogóle
ograniczamy, jak tutaj, do pojęcia władzy państwowej i tylko dwóch jej przejawów – idei
i ustroju państwowego, czy też reżimu politycznego gdy będziemy posługiwać się tym
określeniem w sposób neutralny albo ocenny. Dla opisu i komparatystyki pojęć dyktatura,
autorytaryzm i totalitaryzm, na tle pojęcia demokracji, jak dla wszelkiej komparatystyki,
niezbędne jest podanie jej kryteriów, czyli podstawy. Wydaje się, że najbardziej odpowiednimi kryteriami dla komparatystyki pojęć związanych z władzą w ogóle, w szczególności
zaś pojęć dyktatury, autorytaryzmu i totalitaryzmu, są kryteria ich podmiotu, suwerenności, legitymizacji, źródeł, przedmiotu, struktury i reżimu. Najbardziej atrakcyjne poznawczo jest charakteryzowanie owych kryteriów w ujęciu spektrum, rozciągającego się od
skrajności określonego minimum, poprzez narastanie jego intensywności, aż po skrajność
pewnego tego maksimum. Jednocześnie, w oparciu o różne kryteria aksjologiczne, można
wskazywać na tym spektrum punkty rozgraniczające od siebie np. legalne od nielegalnego, moralne od niemoralnego, sakralne od niesakralnego.
Spektrum podmiotów władzy, określone ze względu na pytanie, do kogo należy
władza, rozciąga się od władzy jednostki poprzez władzę coraz to większej liczby jednostek aż po ogół obywateli uprawnionych do współsprawowania władzy. W oparciu
o podmiotowe kryterium władzy jednostek powstało wiele idei i ustrojów jedynowładzwa albo monokracji lub nomokracji – tyrania, satrapia, cesarstwo, cezaryzm, monarchia, carat, samodzierżawie, shogunat i inne. Gdy władza należy do dwóch osób to
duowirat, trzech – triumwirat, przy większych liczbach podmiotów władzy mówi się
o demokracji przedstawicielskiej, timokracji, arystokracji, politei, mentokracji, oligarchii, demagogii, ochlokracji, dyktaturze, autokracji, totalitaryzmie i innych. Władza
ogółu uprawnionych do niej obywateli nazywana jest najczęściej demokracją uczestniczącą albo demokracją partycypującą.
Suwerenność władzy państwowej jest zarówno ideą jak i faktyczną cechą podmiotów
tej władzy, wskazującą na zwierzchnictwo, niezależność w zakresie jej kompetencji, głównie kompetencji prawotwórczych. Jako faktyczna cecha władzy suwerenność występuje od
samych początków władzy państwowej, natomiast jako idea pojawiła się w myśli politycznej dopiero od czasów koncepcji suwerenności przedstawionej w XVI stuleciu przez Jeana
Bodina. Ta nowożytna koncepcja suwerenności zakłada celowość całkowitej, absolutnej
niezależności i niepodległości podmiotów władzy państwowej; od kogokolwiek lub czegokolwiek; w średniowiecznym pojęciu zwierzchnictwa (seigneurie) – od cesarza, papieża,
stanów i prawa zwyczajowego. Dla podmiotów władzy państwowej istotna jest suwerenność faktyczna, historycznie ukształtowana i rzeczywiście realizowana. Paradoksalność
suwerenności podmiotów władzy w państwach współczesnych polega na tym, że własną
suwerennością tworzenia prawa mimowolnie ograniczają one swoją suwerenność.
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Legitymizacja władzy to wyraźne, domniemywane, lub milczące, uzasadnienie upoważnienia jej do sprawowania władzy, mające jednolity charakter sakralny, moralistyczny, legalistyczny lub jakichś ich połączeń6. Władza legitymizowana oczekuje dobrowolnej akceptacji i podporządkowania się jej przez podwładnych w zakresie nabycia, sprawowania i celów
władzy. Oczywiście, podwładni, świadomi legitymizacji władzy, chętniej objawiają wobec
niej posłuszeństwo, w przeciwieństwie do władzy pozbawionej jakiejkolwiek legitymizacji,
np. władzy tyrana, opartej jedynie na przymusie. Zestawienie legitymizacji władzy z suwerennością władzy znowu wskazuje na pewien paradoks: władza suwerenna, czyli niezależna,
powinna wprawdzie cieszyć się uznaniem podwładnych, ale jednocześnie na tyle nie uzależnić się od tego uznania aby rzeczywiście mogła realizować swoją niezależność.
Źródła władzy są ważnym i interesującym kryterium dla komparatystyki różnych
idei i praktyk władzy, zwłaszcza dyktatury, autorytaryzmu i totalitaryzmu. Według najstarszych poglądów starożytnych, mających największe znaczenie w Europie średniowiecznej, władza pochodzi od Boga, który przekazał ją władcom ziemskim, legitymizującym się w swoich działaniach boską charyzmą. Wśród licznych świeckich teorii źródeł
władzy, wspomnieć należy o poglądach: patriarchalnych – głoszących, że władza państwowa pochodzi od władzy ojca patriarchy nad członkami rodziny; patrymonialnych
– kojarzących źródła władzy z własnością ziemi; podboju – wyjaśniających powstawanie państw ujarzmianiem plemion albo ras słabszych przez plemiona lub rasy silniejsze; umowy społecznej – dopatrującej się początków państwa w umowie ludzi zawartej
w stanie pierwotnym dotyczącej ustanowienia społeczeństwa i (albo) ustanowienia
państwa; rozpadu społeczeństwa na klasy, powodującego sprzeczności klasowe i konieczność ich ujarzmiania siłą władzy państwowej; psychologicznych – uzasadniających
źródła władzy czynnikami motywacji władców i podwładnych i socjologicznych – za
decydujące uznających względy prawidłowego funkcjonowania społeczeństw, opartych,
na przykład, na założeniach solidaryzmu społecznego7.
Przedmiot władzy państwowej określa jej rola w życiu społecznym, spełniane przez
nią funkcje. Spektrum przedmiotu, roli, funkcji tej władzy rozciąga się od skrajności absolutyzmu i totalitaryzmu idei i praktyk władzy pragnącej decydować o wszystkich sprawach obywateli, poprzez idee i praktyki ograniczeń w tych względach, aż do idei i praktyk
władzy minimalnej państwa liberalnego, z tego względu nazywanego, nieco pobłażliwie,
„stróżem nocnym”. Przedmiot, rola, funkcje władzy występują głównie na wewnątrz państwa, natomiast na zewnątrz niego dotyczą one głównie bezpieczeństwa obywateli przed
zagrożeniami militarnymi i dla pokojowych stosunków handlowych i kulturowych z innymi państwami. Za najważniejsze funkcje wewnątrzpaństwowe władzy uznawane są
zwykle funkcje organizacyjne, gospodarcze, socjalne, dystrybucyjne i represyjne.
Każda władza państwowa odznacza się właściwą jej organizacją, strukturą, budową,
architekturą, formą jej organów. Za główną podstawę rozróżniania państw ze względu

6 Ten mój pogląd na rodzaje legitymizacji różni się od rozpowszechnionego poglądu Maksa Webera,
który wyróżnił trzy rodzaje legitymizacji władzy – charyzmatyczną, tradycjonalistyczną i legalistyczną oraz mniej znanego, ale interesującego, poglądu Davida Eastona, dostrzegającego potrzebę
jednoczesnego istnienia legitymizacji ideologicznej, strukturalnej i personalnej.
7 Przegląd poglądów dotyczących źródeł władzy zawiera każdy podręcznik historii doktryn politycznych i prawnych.
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na ich organizację, strukturę, budowę, architekturę, formę, przyjmowana jest, wspomniana już wcześniej, liczba podmiotów władzy. Wspominaliśmy o trzech rodzajach
tych podmiotów: jednostce, grupie, ogóle uprawnionych obywateli. Jedynowładztwo
kształtuje władzę scentralizowaną i skoncentrowaną w rękach różnie nazywanych jedynowładców, z reguły zdobywających swoją władzę przemocą lub na zasadzie dziedziczenia. Władza małych grup rządzących zwykle pochodzi z przemocy toteż dąży do
centralizacji i koncentracji władzy w swoich rękach. Władza natomiast większych grup,
jak w demokracji przedstawicielskiej, pochodzi z wyborów powszechnych. Zwana jest
władzą republikańską, skłaniając się ku decentralizacji i dekoncentracji władzy na różnych poziomach jej przedmiotowej, terytorialnej, jednolitej albo federalnej, organizacji.
Wreszcie, władza ogółu uprawnionych obywateli ową decentralizację i dekoncentrację
władzy może chyba realizować najpełniej.
Metody sprawowania władzy państwowej można również nazywać, jak to już zaznaczono, reżimem politycznym jeżeli odrzucimy jego sens pejoratywny, kojarzony z władzą ocenianą źle. Zależnie od metod sprawowania władzy państwowej, rozróżniane są
władze demokratyczne i władze niedemokratyczne. Władza reżimów demokratycznych
posługuje się nie tylko metodami legalnymi, ale i jednocześnie ocenianymi jako moralnie dobre. Władza zaś niektórych reżimów niedemokratycznych, jakkolwiek może
pozorować legalizację stosowanych przez siebie metod, nie może jednak oczekiwać na
pozytywną ich ocenę moralną. Niemoralnymi, chociaż na ogół legalizowanymi metodami, posługują się władze z kręgu idei i praktyk dyktatury, autorytaryzmu i totalitaryzmu. Charakter reżimu –demokratyczny albo niedemokratyczny, uznawany jest, dość
zgodnie, w myśli filozoficznej i naukowej za jedno z głównych kryteriów odróżniania
ustrojów dobrych od ustrojów złych. Jednocześnie, należy wszakże podkreślić, że nawet
reżimy demokratyczne nie wypracowały dla siebie jeszcze formy władzy na tyle dobrej
i trwałej aby uniknąć ich degeneracji we władzę złą.

Pojęcie demokracji
Demokracja, w sensie idei i ustroju państwa, bardzo często, w aurze aprobaty, przeciwstawiana jest ideom i ustrojom państwowym zwanym dyktaturą, autorytaryzmem
i totalitaryzmem. Z tego ważnego powodu, mimo że temat nasz ma głównie na celu rozważanie pojęć dyktatury, autorytaryzmu i totalitaryzmu, potrzebne jest przynajmniej
zwięzłe omówienie demokracji. Nazwa demokratia składa się ze słów języka greckiego demos – lud i kratos – władza, czyli w ich połączeniu władza ludu. W rozbudzaniu
pozytywnych emocji demokratycznych, przeciwstawianych negatywnym emocjom niedemokratycznym, z szerokim uznaniem spotkała się definicja demokracji jako „rządy
ludu, przez lud i dla ludu”, wypowiedziana przez Abrahama Lincolna, prezydenta Stanów Zjednoczonych8. Bardziej rozwinięta jest definicja Gentile Sartori’ego wyjaśniająca,
że demokracja to system, w którym, nikt nie może sam siebie wybrać, nikt nie może
8 Definicji tej sprzeciwiają się ci autorzy, którzy defi niują demokrację jako system rządów z ludem,
ale nie przez sam ten lud. Tak np. L. S. Amery, Rządność w demokracji: rozwiązanie brytyjskie [w:]
Demokracja a ideał społeczny, Londyn 1967.
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poszerzyć sobie władzy, rządzenia i tym samym nikt nie może przywłaszczyć sobie bezwarunkowej i nieograniczonej władzy. Trudności zadawalającego zdefiniowania demokracji wynikają przede wszystkim z wieloznaczności pojęcia „lud”, pojmowanego jako:
wszyscy (obywatele, naród), bardzo wielu, klasy niższe, ograniczona całość, absolutna
większość, ograniczona większość9. Skoro demokracja jest zawsze władzą w określony
sposób pojmowanego ludu, nazwa „demokracja ludowa”, propagowana w ustrojach socjalistycznych, jest pleonazmem o cechach niezdarności semantycznej i stylistycznej.
Spektrum idei i (albo) ustroju demokracji przebiega od minimum demokracji pośredniej, przedstawicielskiej, reprezentacyjnej, poprzez optimum istniejących ustrojów
demokracji bezpośredniej, aż do idei bardziej jeszcze ukształtowanych ustrojów demokracji uczestnictwa albo partycypacji w sprawowaniu władzy ogółu uprawnionych
do tego obywateli10. Ewolucja form demokracji rozpoczęła się od klasycznej jej formy
greckiej, z najbardziej rozwiniętą demokracją ateńską. Późniejsze jej formy nieklasyczne to m. in. staropolska demokracja szlachecka, szwajcarska demokracja kantonalna,
amerykańska demokracja republikańska, demokracja narodowa, demokracja socjalistyczna, demokracja ludowa, demokracja chrześcijańska, demokracja personalistyczna
i najnowsza demokracja powiązana z liberalizmem zwana demokratycznym państwem
prawnym albo demoliberalizmem. Demoliberalizm ma na celu równoważenie wolności
i równości matematycznej większości społeczeństwa toteż bywa określany jako demokracja numeryczna, albo nieco bardziej uszczypliwie, jako cyfrokracja.
Dość karkołomna jest natomiast propozycja wyodrębnienia demokracji totalitarnej, na ogół ocenianej jednak negatywnie, opartej na Jana Jakuba Rousseau idei „woli
powszechnej”, bez większego powodzenia wprowadzanej do praktyki ustrojowej najpierw przez jakobinów a później bolszewików11. Aprobata tej propozycji unicestwiałaby bowiem wszystkie, jakże liczne poglądy i praktyki, uznające demokrację za przeciwieństwo totalitaryzmu i odwrotnie. Bardziej zatem przekonywująca jest koncepcja
poliarchii, jako, według jej zwolenników, jedynie uzasadnionej współcześnie formy demokracji. Istota poliarchii wyrażać się ma w prawach obywatelskich większości społeczeństwa, zdolnej do przeciwstawienia się rządzącym, a nawet pozbawienia ich władzy
poprzez głosowanie12.
Suwerenem, we wszystkich formach demokracji, jest wspominany już lud, pojmowany wszakże niejednoznacznie. Bez względu jednak na przyjęty sens pojęcia „lud”,
w demokracji, przynajmniej większość ludu występuje równocześnie w podwójnej roli –
suwerena i suzerena, rządzących i rządzonych, chciałoby się wprost powiedzieć – samorządnych. Tutaj zatem chyba należy upatrywać przeciwieństwa demokracji do innych
niedemokratycznych form władzy, w których władza należy do jednostki, małej grupy,
9 Tak G. Sartori, dz. cyt., s. 37 i n., s. 257. Także m. in. D. Held, Models of Democracy, Stanford 1987;
J. Zadencki, Wobec despotyzmu wolności, Kraków 1995; R. Dahl, O demokracji, Kraków 2000.
10 Demokrację uczestnictwa przyjmowały ruchy Nowej Lewicy. Szerzej por. R. Tokarczyk, Utopia
Nowej Lewicy Amerykańskiej, Warszawa 1979; R. Tokarczyk, Nowa Lewica, Warszawa 2010. Jakimś
echem tego jest tzw. demokracja przemysłowa, wyrażająca się w różnych formach współzarządzania pracowniczego,. Por. także M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce
politycznej, Lublin 2001.
11 Propozycję wysunął J. L. Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy, London 1952.
12 Rozwinięcie koncepcji poliarchii dostępne jest na stronach Internetu pod hasłem „poliarchia”.
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a więc zawsze do określonej mniejszości, natomiast większość społeczeństwa jest w nich
pozbawiona władzy. We wszystkich formach demokracji, władza jest legitymizowana na
drodze wolnych i równościowych wyborów obywateli, wybierających rządzących – władzę, przy jednoczesnym wykluczeniu jej dziedziczenia, nominowania, powoływania.
Demokracja ma źródła zarówno w ideach demokratycznych, rozwijanych od czasów
starożytnych, po obecne czasy, jak i doświadczeniach ustrojów demokratycznych, zawsze przynajmniej deklaratywnie, zatroskanych o swoje podstawy prawne, zwykle konstytucyjne. Demokracje, na ogół, realizują podobne funkcje jak inne formy państwa,
jednakże wyróżniają się wśród nich gwarancjami szerokich zakresów praw i wolności
obywatelskich. Gwarancje istnieją również dla mniejszości, które mimo, że nie akceptują władzy, mają prawo do jej krytyki i oporu wobec niej, w granicach tzw. obywatelskiego nieposłuszeństwa. Organizacja, struktura, ustrój władzy w różnych demokracjach
przybierały różne kształty, ale współczesne demokracje opierają swoją władzę głównie
na wzorach demokracji parlamentarnej.
Metody kształtowania ładu społecznego, przyjmowane w demokracjach, uwarunkowane są zasadą trójpodziału władzy, mającą zapewniać równocześnie jej decentralizację
i dekoncentrację. Demokratyczne reżimy polityczne, w pozytywnym sensie reżimu jako
legalnego i moralnego sposobu sprawowania władzy państwowej, podlegają okresowym
ocenom i odpowiedzialności w nadzwyczajnych sytuacjach ich nadużyć i kryzysów.
Treści materialne władzy, zgodne z aksjologią demokratyzmu i liberalizmu, uzgadniane
są z formalnymi procedurami jako metodami ich realizacji, którym również nadawany
jest sens aksjologiczny. Ta proceduralna strona demokracji – demokratyzacja – skłania do ciągłego pogłębiania, rozwoju, dynamiki, impetyczności, imperialności, wręcz
„żarłoczności” władz demokratycznych „płynących na kolejnych falach demokratyzacji”13. Skrajna demokratyzacja może paradoksalnie doprowadzać wręcz do totalności
zakresów autorytarnej władzy, ukrywającej się za demokratycznym parawanem. Tutaj
właśnie może następować niebezpieczne zbliżenie demokracji do dyktatury, zawsze antyliberalnej, ale niekoniecznie antydemokratycznej. Niekiedy łatwiej zyskać aprobatę
ludu dla metod dyktatorskich, jak np. w nazizmie, niż dla metod liberalnych. Pogląd,
że idea totalitaryzmu, w formie komunizmu, faszyzmu, nazizmu, wywodzić się może
z Jana Jakuba Rousseau koncepcji demokracji jako woli ogółu ludu uchodzi wręcz za
oczywistość dla wielu znawców myśli politycznej. Tak więc, nieliberalne znaczenia demokracji kontestować mogą jedynie: a) niepewni teoretycznych podstaw swojego antykomunizmu czy antyfaszyzmu (antynazizmu, >antytotalitaryści<; b) sentymentalni
wielbiciele demokracji jako idealnej >zasady zasad<; c) wyraziciele >sentymentalnego
patosu liberalnego indywidualizmu14.

13 Owa „żarłoczność” demokratyzacji bywa porównywana do zachowania nowotworu w organizmie
biologicznym. Szerzej por. P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995.
14 C. Schmitt, Sytuacja historyczna i stan duchowy dzisiejszego parlamentaryzmu [w:] Konserwatyzm.
Projekt teoretyczny, red. B. Markiewicza, Warszawa 1995; podobnie M. Zdziechowski, Europa, Rosja, Azja, Wilno 1923; M. Staszewski, Demokracja a totalizm, Warszawa 1938; R. Aron, Democratie
et Totalitarisme, Paris 1965; Omówienie tych poglądów daje J. Bartyzel, Demokracja, na stronach
Internetu.
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Pojęcie dyktatury
Pojęcie dyktatury zawdzięcza swoją nazwę łacińskiemu słowu dictare, oznaczającemu dyktować, zalecać. Pojęcie to występuje wśród idei i praktyk politycznych od czasów
starożytnej Grecji. Utożsamiane tam z tyranią, satrapią, despotią, zyskiwało aprobatę
i szacunek w czasach dużego zagrożenia dla obywateli i państwa, ponieważ kojarzyło się
z silną władzą, zdolną do zapewnienia bezpieczeństwa15. W starożytnej republice rzymskiej dyktator (dictator) był urzędnikiem powoływanym na okres sześciu miesięcy dla
ratowania zagrożonej republiki. Także przywódców polskiego Powstania Styczniowego,
nazywano dyktatorami jako osoby skupiające pełnię władzy w swoim ręku. Następnie,
pojęcie dyktatura nabrało negatywnego sensu rządów, czy też reżimu jednostki, albo grupy osób, które przejęły władzę siłą, w sposób niedemokratyczny, bezprawny, najczęściej na
drodze zamachu stanu. Dyktator lub dyktatorzy arbitralnie wymuszają posłuch obywateli, jednocześnie pozbawiając ich możliwości kontrolowana swoich sposobów sprawowania
dyktatorskiej władzy. W marksizmie, na gruncie ogólnego pojęcia dyktatury, rozwinęło
się pojęcie dyktatury proletariatu jako władzy klasy robotniczej, albo ludu pracującego
miast i wsi, sprawowanej w okresie przechodzenia od kapitalizmu do socjalizmu.
Współcześnie dominują idee i ustroje oparte na pojęciu demokracji, głównie demokracji konstytucyjnej, realizującej zasadę podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Tutaj przejawia się kontrastowa wręcz różnica między demokratyczną zasadą trójpodziału władzy a brakiem takiego podziału, czyli koncentracją pełnej,
wyłącznej, nieograniczonej, nadzwyczajnej władzy w ręku dyktatora lub dyktatorów
w reżimach dyktatorskich. Niekiedy, gdy reżimy dyktatorskie ograniczają zakresy swojej władzy do jednej albo dwóch jej rodzajów, mówi się o dyktaturach częściowych, albo
mieszanych, łączących elementy dyktatury z elementami niedyktatorskimi, nawet z elementami demokracji. Istnieje pogląd, że demokracja przedstawicielska dość łatwo może
przeobrażać się w dyktaturę zwaną wówczas dyktaturą konstytucyjną. Do obecnego
czasu brak jeszcze rozwiniętej teorii dyktatury. Antonio Gramsci nazywał dyktaturę hegemonią władzy niekonstytucyjnej, najczęściej jednopartyjnego reżimu państwowego16.
W praktyce politycznej pojęcie dyktatury przejawia się jako metoda sprawowania
władzy albo ustrój polityczny. Przyjęcie kryteriów historycznej zmienności form dyktatury i sposobów przejmowania władzy stworzyło dla amerykańskich badaczy pojęcia
dyktatury podstawę dla rozróżnienia dyktatur w ramach szerszego pojęcia autokracji
(jedynowładztwa, nomokracji). Otóż, po rozróżnieniu autokracji przednowoczesnej
i autokracji współczesnej, w ramach tej pierwszej umieścili oni dyktatury zwane despotyzmem, tyranią i absolutyzmem, natomiast do tej drugiej zaliczyli dyktatury teokra-

15 Szerzej por. m. in. G. Hallgarten, Devils and Saviours. A History of Dictatorship since 600 b C.,
London 1960; P. Vansittart, Doctators to 1995, London 1995.
16 Należy zauważyć zalążki teorii dyktatury w decyzjonistycznym nurcie konserwatyzmu, który wyrażali: Juan Donoso Cortes (1809-1853), hiszpański tradycjonalista katolicki, w jego tekście Discurso sobra la dictatura (1849), Charles Maurras (1868-1952), francuski rojalista, autor książki Dictateur et Roi (1899) i przede wszystkim Carl Schmitt (1888-1985), niemiecki konserwatysta, autor
dzieła Die Diktatur (1921-1928). Nadto E. Fraenet, The Dual State. A Contribution to the Theory of
Dictatorship (1941); G. Sartori, Appunti per una Teoria Generale della Diktatura (1971).
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tyczne i dyktatury totalitarne17. Włoski politolog G. Sartori poklasyfi kował dyktatury ze
względu na stosowany przez nie reżim polityczny. Rozróżnił trzy ich rodzaje: autorytarną, totalitarną i pragmatyczną. Ta ostatnia pojmowana jest jako technokracja, najpierw
dyktatura z lat Wielkiej Rewolucji Francuskiej a później dyktatura profesjonalistów,
głównie znawców techniki18.
Wiele sporów wywołała koncepcja dyktatury i jej usytuowania wobec autorytaryzmu i totalitaryzmu sformułowana przez Hannah Arendt. W ramach występującego
w całych dziejach autorytaryzmu, utożsamianego przez tę myślicielkę z autokracją,
tradycyjne autokracje – tyrania, despotyzm, absolutyzm – odróżniają się od autokracji
współczesnych – militarnych (wojskowych) i jednopartyjnych (monopartyjnych). Natomiast totalitaryzm ograniczyła ona w czasie i przestrzeni do nazizmu niemieckiego lat
1938-1945 i stalinizmu sowieckiego z lat 1929-1941 i 1945-1953. To, co szczególnie sfrustrowało wielu komentatorów koncepcji Arendt, to wyodrębnienie przez nią dyktatury
nietotalitarnej (nontotalitarian dictatorship), usiłujące uzasadnić „normalny” charakter leninowskiej dyktatury rewolucyjnej (revolutionary dictatorship), jako nie mającej
cech totalitaryzmu. Według niej, totalitarne rządy Stalina i Hitlera doprowadziły do
atomizacji podlegających im społeczeństw, natomiast Lenin, wprowadzając dyktaturę
jednej klasy (one – party dictatorship), w gruncie rzeczy dyktaturę biurokracji partyjnej,
miał na celu zespolenie wokół idei socjalistycznych klasy i narody bezideowych dotychczas społeczeństw. Dzięki temu, Arendt obdarzyła Lenina określeniem Wielki Dyktator
(Great Dictator), pomijając czy też przemilczając chronologiczne poprzedzanie totalitaryzmu stalinowskiego przez leninowską jednopartyjną dyktaturę rewolucyjną. Według
niektórych interpretacji, przejście od dyktatury rewolucyjnej do totalitaryzmu dokonało się na drodze dyktatury kontrrewolucyjnej19.
W świetle rozważań Arendt, dyktatura jest szerszym pojęciem zawierającym w sobie
węższe pojęcia rodzajów dyktatur – jednopartyjnej, militarnej, totalitarnej. Omawiając
reżimy autorytarne, miała ona na myśli głównie dyktatury, nie zaznaczając jednak wyraźnie, że nie wszystkie reżimy autorytarne są dyktaturami. Dyktatury jednopartyjne
nie są, według niej, w pełni totalitarnymi reżimami. Totalitarność dyktatur jednopartyjnych jest negatywna ponieważ nie jest w stanie przejąć pełni władzy instytucji nie
będących partiami. Dyktatury jednopartyjne, sięgając po przemoc, drastycznie ograniczają wolność, gdy reżimy totalitarne dążąc do pełnej indoktrynacji w ten sposób znoszą
wolność. Także sposób definiowania wroga odróżnia dyktatury jednopartyjne od totalitaryzmu. Dla dyktatury jednopartyjnej wrogiem jest ten, kto politycznie wyraźnie się
jej sprzeciwia. W totalitaryzmie ten, kto nie jest z nami jest przeciwko nam i jest naszym
wrogiem. Na gruncie totalitaryzmu, nawet członkowi elit panujących nie mogą czuć się
bezpiecznie, w przeciwieństwie do dyktatury jednopartyjnej. Terror dyktatury jednopartyjnej godzi w jej przeciwników, ale nie w obywateli, co występuje w totalitaryzmie.
Tak oto dyktatura jednopartyjna i totalitaryzm są traktowane przez Arendt jako dwa
dość zasadniczo różne reżimy, mimo że totalitaryzm zawsze posiada cechy dyktatury.
W związku z koncepcją Arendt i jej interpretacjami można rozróżnić dwa konteksty
dyktatury – pozytywny rzymski jej sens historyczny i jej sens odrodzony po około
18 G. Sartori, op. cit., s. 253 i n.
19 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1989.
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osiemnastu stuleciach dla legitymizacji dyktatur rewolucyjnych. Te dwa konteksty stwarzają podstawę dla rozróżnienia trojakich dyktatur: rzymskiej, starożytnej, okresowej,
nadzwyczajnej, wszechwładnego obrońcy instytucji republikańskich w międzyczasie
wojny i rebelii (dictatura seditionis sedandae et rei gurundae causa); uzasadnionej ustanowieniem i odbudowaniem zrujnowanej rzeczywistości publicznej (dictator rei publicae
constituendae); rewolucyjnej dyktatury jednopartyjnej. Wszystkie te trzy rodzaje dyktatury wymagają nadzwyczajnych prerogatyw dla dyktatorów, dotyczących obowiązywania
prawa i istniejącego podziału władzy. Dyktatury jednoosobowe nazywane są dyktaturami
suwerennymi, natomiast dyktatury małej grupy osób – dyktaturami komisarycznymi.
Zatem, można twierdzić, że totalitaryzm jest dyktaturą, ale nie każda dyktatura jest totalitaryzmem. Dla obrony demokracji uzasadnione jest sprzeciwienie się wszelkim dyktaturom, nawet tym, które usiłują wykazywać swój nietotalitarny charakter. Współcześnie za
najlepszą legitymizację władzy uchodzi jej demokratyczność i legalizm chociaż niektórzy
dostrzegają cechy dyktatury w pewnych rządach demokracji przedstawicielskiej20.
Dyktatura jest pojęciem zbiorczym, obejmującym idee i reżimy polityczne o charakterze absolutystycznym, autorytarnym i totalitarnym. Dyktatorzy – jednostka lub mała
grupa osób – odrzucają wybory, konstytucje, rywalizację polityczną jako źródło i legitymizację swojej władzy, podejmując arbitralne, niekontrolowane decyzje, wspierane
przemocą, bez żadnej ograniczonej albo całkowicie eliminowanej ochrony praw i wolności obywateli. Nie znajdując zracjonalizowanej legitymizacji swojej władzy, chętnie
sięgają po demagogiczne treści wiary, dogmatów, mitów i uprzedzeń w swoich walkach
z opozycją i wrogami rzeczywistymi lub wyimaginowanymi. Zwykle zadawalają się
samą władzą, nie uzasadnianą szerzej i głębiej jakąś określoną, np. totalitarystyczną ideologią; kontrolują struktury państwa, nie aspirując do pełni władzy nad samym społeczeństwem. Do ulubionych haseł dyktatorów należy podkreślanie potrzeby stabilizacji,
ładu, porządku, bezpieczeństwa i wprowadzenia reform.
Dyktatura, jako reżim polityczny utworzony bez zgody i aprobaty ludu, jest przeciwieństwem demokracji, polegającej na takiej zgodzie i aprobacie. Gdy demokracja oczekuje na przyzwolenie ludu do rządzenia, dyktatura odrzuca potrzebę legitymizacji swej
władzy. Oto inne cechy dyktatury ujęte w formie ich przeciwstawień cechom demokracji: niekonstytucyjność – konstytucyjność, jednopartyjność – wielopartyjność, monizm
polityczny – pluralizm polityczny, nieodpowiedzialność dyktatorów – odpowiedzialność rządzących, autokratyzm – heterokratyzm. Autokratyzm, jako cecha dyktatury,
jest jeszcze bardziej kontrastowym pojęciem wobec demokracji niż dyktatura toteż nazywany jest niekiedy niezbyt właściwie jako niedemokracja. Próbę pogodzenia dyktatury z demokracją usiłowano, bez powodzenia, rozwinąć i stosować w socjalistycznych
państwach demokracji ludowej, opartych na dyktaturze proletariatu, czy też ludu pracującego miast i wsi. Zwolennicy dyktatury upatrują jedno z głównych jej uzasadnień
w powolności i małej skuteczności władzy demokratycznej.
Spośród różnych rodzajów dyktatury, w najnowszych interpretacjach główną rolę
spełniają trzy dyktatury – totalitarna, autorytarna i prosta. Rola ideologii jest największa, totalna, w dyktaturze totalitarnej, umiarkowana w dyktaturze autorytarnej i mało
20 Por. A. Arato, Dictatorship Before and After Totalitarianism, http//www.encyclopedia.com/doc/1G1-90439542.html

325

znacząca w dyktaturze prostej. Zniewolenie społeczeństwa obywatelskiego, intensywność przemocy i mobilizacji są największe w dyktaturze totalitarnej, średnie w dyktaturze autorytarnej i raczej niskie w dyktaturze prostej. W dyktaturze totalitarnej brak
autonomii grup społecznych, w dyktaturze autorytarnej jest ona dozwolona dla grup
apolitycznych, w dyktaturze prostej dozwolona, ale z wyjątkami. Dyktatura totalitarna
działa destrukcyjnie na tworzenie grup społecznych, dyktatura autorytarna zapobiega
ich tworzeniu, zaś dyktatura prosta stara się je wykorzystywać dla własnych celów. Arbitralność dyktatury totalitarnej jest nieograniczona, przewidywalna w dyktaturze autorytarnej, zmienna w dyktaturze prostej. Rola partii rządzącej w dyktaturze totalitarnej
jest kluczowa, uznawana za pożyteczną w dyktaturze autorytarnej i minimalna, albo
nawet żadna, w dyktaturze prostej21.

Pojęcie autorytaryzmu
Pojęcie „autorytaryzm” pochodzi od łacińskiego słowa autoritas, mającego znaczenie powagi, wpływu, znaczenia, władzy, autorytetu. W myśli i praktyce politycznej
funkcjonuje przede wszystkim w sensie ideologii, postawy psychicznej i niedemokratycznych rządów. Stworzone przez faszystów, uwikłane jest w związki z wieloma pojęciami, głównie jednak dyktatury i totalitaryzmu, toteż sprawia duże trudności przy
jego wyjaśnianiu. Wydaje się, że w dochodzeniu do istoty autorytaryzmu najlepiej wyjść
od pozytywnie ocenianego pojęcia autorytetu ponieważ autorytaryzm jest negatywnym
przejawem nadużycia autorytetu w myśli i praktyce politycznej. Gdy autorytaryzm, który powinien być odróżniany od pozytywnego sensu autorytywizmu kojarzony jest zawsze zarówno z legitymizacją jak i legalizacją – autorytaryzm nie troszczy się o legalizm
i nie zawsze posiada dostateczną legitymizację.
Autorytet, jako pojęcie, ma taki sam rodowód etymologiczny jak pojęcie autorytaryzmu. Wyraża uznanie, zaufanie, wysoki prestiż, charyzmę, cechy prawdziwe – osób, grup
społecznych, instytucji – oparte na przypisywanych im wysoko cenionych wartościach.
W psychologii autorytetem są osoby, którym ulegają i podporządkowują się inne osoby.
W pedagogice – są nimi wychowawcy i nauczyciele, imponujący wychowankom i uczniom
dużą wiedzą i bogatymi doświadczeniami życiowymi. W naukach i praktykach politycznych posiadanie autorytetu dobrze służy legitymizacji władzy. Nierzadko, pozory autorytetu nadaje nawet tylko odpowiedni ubiór – toga, mundur, sutanna, elegancki garnitur,
w którym może, ale nie musi, znajdować się autorytet rzeczywisty. Bez wątpienia, autorytet może pochodzić także z określonych tytułów, rang, stopni i dystynkcji22.
Największym zaufaniem cieszą się autorytety naukowe ponieważ poddawane są niczym nieograniczonej sprawdzalności. Autorytety religijne, nie chcąc poddawać się podobnej sprawdzalności – weryfikacji czy też falsyfikacji głoszonych prawd objawionych
i spisywanych w jakichś pismach świętych, przy pomocy dogmatów dekretują swoją
21 Por. W.Sokół, Dyktatura [w:] Mały Leksykon Politologiczny, Lublin 1996, s. 65.
22 Jak zauważył G. Sartori, powołując się na Lasswella i auspicje UNESCO, istnieją jednak poglądy
o legalnej, legitymizowanej władzy autorytarnej, dz. cyt., s. 234; por. również F. Ryszka, Autorytaryzm a faszyzm, „Kwartalnik Historyczny” 1972, nr 2.
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nieomylność. Autorytety moralne to wzory osobowe i ich normy postępowania, ale tylko dla tych, którzy je wybrali wśród wielu takich wzorów i norm i aprobowali na swój
użytek. Autorytety polityczne, najbardziej znaczące dla wyjaśniania pojęcia autorytaryzmu, przejawiają się poprzez cechy wrodzone lub nabyte, umożliwiające uzyskiwanie
władzy formalnej albo (i) faktycznej nad innymi i nagradzania ich posłuszeństwa albo
karania nieposłuszeństwa. Osiąganiu wszystkich tych wspomnianych rodzajów autorytetu sprzyjać może charakter autorytarny, jako z jednej strony psychologiczna dyspozycja do narzucania swej woli innym, z drugiej zaś strony jako uległość takiej narzuconej
woli. Autorytet powiązany najściślej z różnymi przejawami władzy, nie jest z nią jednak
tożsamy ponieważ istnieją zarówno władze posiadające autorytet jak i pozbawione autorytetu.
W myśli politycznej autorytaryzm odrzuca anarchizm, liberalizm, demokratyzm
i parlamentaryzm ponieważ pochwala silną władzę wykonawczą autorytetu politycznego, wymusza konieczność bezwzględnej uległości podwładnych władzy państwowej,
oczekuje szacunku i pochwał dla rządów wybitnych jednostek albo małych grup elitarnych. Z tego powodu, bliski jest zarówno myśli konserwatyzmu, wątpiącego w wartość
wolności i tolerancji jak i katolicyzmu w jego doktrynie społecznej Kościoła. Autorytaryzm zyskał od XIX wieku otwartą przychylność ze strony konserwatywnego Kościoła rzymsko-katolickiego, jak wiadomo, szeroko posługującego się autorytaryzmem na
swój własny użytek. Autorytaryzm nie troszczy się o proceduralne legitymizowanie
podmiotów władzy autorytarnej. Kontentuje się samym jej posiadaniem, utrwalaniem
i zwalczaniem opozycji, jeżeli już dopuścił do jej powstania, istnienia i przetrwania.
Podmioty te, przeświadczone o swojej charyzmatycznej wyjątkowości i wielkości, niechętnie przyjmują albo nawet całkowicie odrzucają wszelką ich krytykę23.
Pojęcie autorytaryzmu, rozwijane w myśli politycznej, służy praktyce politycznej do
wyjaśnienia cech reżimów politycznych zwanych autorytarnymi. Chronologicznie reżim totalitarny, powstał najpierw na Węgrzech w 1920 roku, następnie, do wybuchu II
wojny światowej, w wielu krajach europejskich a po tej wojnie w krajach Ameryki Łacińskiej, pokolonialnych krajach arabskich, Czarnej Afryki i Dalekiego Wschodu. Reżimy
autorytarne opierają się na instytucjach zabezpieczających trwałość i niepodważalność
autorytetu władzy. Do najbardziej skutecznych instytucji tego rodzaju należy policja
polityczna, przejawiająca autorytaryzm policyjny i armia dysponująca autorytaryzmem
militarnym. W krajach reżimu autorytarnego, istnieje ograniczony pluralizm polityczny pod warunkiem, że nie ma on charakteru opozycji wobec pomiotów władzy. Ideologia wypierana tutaj przez cechy osobowości autorytarnej, nie odgrywa większej roli, podobnie jak formalnoprawne określenie zakresów i sposobów sprawowania władzy przez
przywódcę albo oligarchiczną grupę. Wysoko oceniana jest sprawność aparatu władzy,
zdolnej do neutralizowania opozycji, jak również pasywność polityczna społeczeństwa,
pozbawionego możliwości wyboru władz i kontrolowanego przez cenzurę.
23 Szerzej por. m. in. I. R. Simon, A General Theory of Authority, Notre Dame 1962; H. S. Kariel,
In Search of Authority. Twentieth Century Political Thought, New York 1964; E. C. Page, Political Authority and Bureauoratic Power, Brighton 1985; A. Perlmutter, Modern Authoritarianisme.
A Comparative Institutional Analysis, New Haven 1983; H. Arendt, Co to jest autorytet? [w:] Między
czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Warszawa 1993.
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„Charakteryzując dziewiętnastowieczne formy autorytaryzmu, wypierające republikańskie, demokratyczne i pluralistyczne modele państwa na rzecz monarchicznych,
centralistyczno-biurokratycznych i unitarnych, Ernest Nolte stwierdził, że autorytarną
można nazwać każdą formę ustrojową, w której przyznaje się wyższą pozycję innemu
składnikowi władzy naczelnej niż parlament. Takie ujęcie autorytaryzmu, wyłącznie
przez pryzmat jego antyparlamentaryzmu, wydaje się zbyt ograniczone, dlatego też
J. Linz, próbując zdefiniować interesujący nas rodzaj systemu, zwrócił uwagę także na
inne elementy. Jego zdaniem, autorytarne reżimy są systemami politycznymi z ograniczonym, nie opartym na odpowiedzialności, pluralizmie politycznym, bez starannie
wypracowanej, kierowniczej ideologii (ale o wyraźnej mentalności), bez intensywnej
czy ekstensywnej mobilizacji politycznej (z wyjątkiem pewnych etapów ich rozwoju),
w których przywódca (czasami mała grupa) pełni władzę w ramach formalnie słabo
zdefiniowanych, ale w rzeczywistości dobrze przewidywalnych ograniczeń. Autor ten
zastrzega, że typowe na ogół dla systemów autorytarnych przywództwo jednostkowe
nie jest warunkiem koniecznym, gdyż możemy mieć do czynienia z instytucją junty lub
innego kolektywnego ośrodka decyzji politycznej i osobowość przywódcy nie musi być
czynnikiem określającym tożsamość systemu”24.
Do niemal bezdyskusyjnych cech wszystkich reżimów autorytarnych należy: uznawanie suwerenności własnego kraju za najwyższą wartość polityczną, wymagającą ideowego i konstytucyjnego potwierdzenia; opieranie polityki na treściach tradycyjnej moralności uzgodnionej z religią; aprobowanie silnej władzy jednostki lub małej grupy, jako
piastunów interesów całego społeczeństwa, bez potrzeby funkcjonowania parlamentu;
przekonanie, że więzy solidaryzmu społecznego odgrywają kluczową rolę toteż należy
odrzucać koncepcje eksponujące konflikty społeczne; poleganie na liberalnym modelu
gospodarki rynkowej, jako materialnym fundamencie wszystkich przejawów polityki.
Na tle tych cech odrzucony już został pogląd o autorytarnym charakterze państw tzw.
realnego socjalizmu ponieważ był ich diametralnym zaprzeczeniem. Państwa bowiem
realnego socjalizmu: aprobowały swoją zależność od ZSRR; ukazywały politykę w świetle nowej moralności socjalistycznej; propagowały prymat interesów klasy panującej obwarowanych hegemonią jednej partii; uznawały walkę klas, a nie solidaryzm społeczny,
za nieodłączną cechę społeczeństw przedkomunistycznych; dopatrywały się doskonałości w formach własności społecznej zarządzanej na zasadzie centralnego planowania25.
Wiedzę o autorytaryzmach wzbogacają ich klasyfi kacje, w oparciu o krzyżujące się
kryteria, wskazujące zarówno pewne przeciwstawności ich cech jak i cech stanowisk
pośrednich. Charakter ideologii pozwala rozróżniać autorytaryzmy prawicowe, umiarkowane i lewicowe. Ze względu na kryterium podmiotu władzy wyróżniane są autorytaryzmy: teokratyczne, gdy władza należy głównie do duchownych; monarchistyczne,
gdy różnie nazywany jedynowładca sprawuje władzę autorytarną 26; republikańskie, gdy
władza z demokratycznego wyboru przeistacza się we władzę autorytarną; wojskowe,
24 W. Sokół, Autorytaryzm [w:] Mały Leksykon…, dz. cyt., s. 31 i n.; Przede wszystkim jednak por.
J. J. Linz, Authoritarian Regime: Spain [w:] Mass Politics. Studies in Political Sociology, New York 1970.
25 Por. W. T. Kulesza, Fundamenty autorytetu, „Przegląd Tygodniowy” 1990, nr 50.
26 Oto niektóre nazwy jedynowładców, posiadających władzę autorytarną: monarcha, król, emir,
szejk, caudillo, regent, protektor, kanclerz, premier, prezydent.

328

gdy władza należy do autorytarnych ze swej istoty wojskowych – elity, junty, grupy; cywilne,
gdy władzę sprawują jednostki lub małe grupy, nie będące ani duchownymi, ani wojskowymi; biurokratyczne, gdy władza jest zdominowana przez technokratów; biurokratyczno-militarne, łączące cechy obu tych autorytaryzmów; państwowe, nacjonalistyczne, rasowe, etniczne, rodzinne. Ze względu na kryterium religijne, występują autorytaryzmy proreligijne,
neutralne religijnie i antyreligijne. Ze względu na stosunek do aktywności politycznej obywateli, istnieją autorytaryzmy mobilizacyjne, postdemokratyczne i postkolonialne. Wreszcie, z uwagi na stosunek do totalitaryzmu – autorytaryzmy prototalitarne i posttotalitarne27.
W relacji do demokracji, autorytaryzm jest antydemokratyczny ponieważ odrzuca
jej główne instytucje i procedury – autonomię polityczną obywateli, wybory, partie polityczne, parlament, istnienie opozycji, tolerancję mniejszości. Autorytaryzm, jako reżim
ponadparlamentarny, albo pozaparlamentarny, różni się w sposób zasadniczy od demokratyzmu wspierającego się na władzy parlamentu reprezentującego większość społeczeństwa. Tezę tę komplikuje nieco odróżnianie antydemokratyzmu od negatywnego
antyparlamentaryzmu pełnego i pozytywnego antyparlamentaryzmu częściowego. Ten
ostatni odrzuca wprawdzie reprezentację jednostek ludzkich w parlamencie, ale akceptuje reprezentacje w nim grup społecznych – prowincji, stanów, rodzin, jak to miewało
miejsce w parlamentach przedliberalnych28. Niemałe też zamieszanie pojęciowe powoduje przeistaczanie się demokratycznie wybranych władz w hybrydy reżimu demokratyczno-autorytarnego. Występuje to najczęściej, gdy dominujący polityk lub mała grupa
polityków legitymizuje swoją autorytarną arbitralność rzekomym przyzwoleniem wyborców. Przeistoczenie takie staje się oczywiste zawsze po wprowadzeniu w dotychczasowej demokracji stanu wyjątkowego, tym bardziej stanu wojennego. Trzeba również
mieć na uwadze, że niechęć obywateli wielu współczesnych krajów do uczestniczenia
w procesach demokratycznych sprzyja autorytaryzmowi.
Autorytaryzm, w swym natężeniu przymusu i ograniczeń wolności obywateli, jest
stopniowalny na jakiejś skali spektrum od demokracji, poprzez różne formy dyktatury, aż do totalitaryzmu. Istnieją formy reżimów politycznych, które: zawsze są autorytarne (despotie, dyktatury), niemal zawsze (teokracje, monarchie absolutne, autokracje
militarne), często (państwa faszystowskie, państwa socjalistyczne z czasów stalinizmu)
i tylko niekiedy (autorytarne demokracje). Zbyt rozległe i niedoprecyzowane w treści
pojęcie autorytaryzmu, w otoczce ubogiej jego ideologii, zastępowanej autorytarną
mentalnością, zaciera możliwości wyraźnego podziału władz na demokratyczne i autorytarne. Rozległość owa i owe niedoprecyzowanie wynikają przede wszystkim z dość
powszechnego przekonania, że wszelka władza może pretendować do autorytetu. Zawęża i precyzuje nieco pojęcie autorytaryzmu odróżnianie pozytywnego zawsze sensu autorytatywności, przynajmniej częściowo, zgodnej z demokratyzmem od negatywnego,
na ogół, antydemokratycznego znaczenia autorytaryzmu. Powiązana ściśle z demokracją „prawdziwa wolność akceptuje autorytet, tak jak prawdziwy autorytet uznaje potrzebę wolności… autorytet, który nie rozwija wolności jest autorytaryzmem”29.
27 Por. szerzej B. Allemeyer, Right – Wing Authoritarianism, University of Monitoba Press 1981; tenże
The Authoritarian Specter, Harvard University Press 1996; tenże, The Authoritarians, Lulu 2006.
28 Tak zwłaszcza J. J. Linz, dz. cyt.
29 G. Sartori, op. cit., s. 238.
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Każdy autorytaryzm jest, w mniejszym lub większym stopniu, dyktaturą, jednakże
dyktatury totalitarne są już skrajną odmianą dyktatury, a więc już czymś większym
niż autorytaryzm. Rysują się zatem dość zasadnicze różnice między autorytaryzmem
a totalitaryzmem. Po pierwsze, reżimy autorytarne posługują się instytucjami i instytucjonalizacją ograniczonego pluralizmu, gdy reżimy totalitarne mają zdecydowanie
antyinstytucjonalny, monopolistyczny charakter. Po drugie, reżimy autorytarne osłabiają, albo nawet eliminują mobilizację społeczną lekceważąc ideologię, gdy reżimy
totalitarne są ruchami opartymi na skrajnie zideologizowanej mobilizacji. Po trzecie,
autorytaryzm zachowuje represyjne prawo, gdy reżimy totalitarne doprowadzają do nihilizmu prawnego. Po czwarte, pragmatycznym reżimom autorytarnym może dobrze
służyć sprawnie funkcjonujące państwo, gdy reżimy totalitarne arbitralnością przywódcy, predominacją partii, militaryzacją i skrajną ideologizacją dezorganizują państwo. Po
piąte, w reżimach autorytarnych centrum władzy może pozostawać w ręku jednostki
albo małej grupy, gdy w reżimach totalitarnych należy do jednostki – przywódcy, duce,
führera; oba jednak reżimy ubiegają się o charyzmę dla swej władzy. Po szóste, reżimy autorytarne mimo, że represjonują swoich politycznych oponentów, pozostawiają
jednak większe zakresy dla prywatności obywateli niż zmierzające do całkowitego jej
unicestwiania reżimy totalitarne posługujące się kontrolowaniem i inwigilacją. Błędne
jest przeto utożsamianie autorytaryzmu z totalitaryzmem, mimo że ten drugi może odznaczać się niektórymi cechami tego pierwszego30.

Pojęcie totalitaryzmu
Nazwa „totalitaryzm” pochodzi od łacińskiego słowa totus albo totalis – cały, całkowity, wszystek, obejmujący wszystkie dziedziny, występującego w języku włoskim jako totalitario31. Właśnie we Włoszech rozpoczyna się szerokie stosowanie tej nazwy dla określenia
ideologii, przywódców, partii i ruchów politycznych oraz państw. Stało się to w 1922 roku,
gdy Benito Mussolini ogłosił koncepcję państwa totalitarnego (stato totalitario). Koncepcja została oparta na haśle „Nic przeciw państwu, nic poza państwem, nic bez państwa”.
Rozwinęli ją szerzej główni ideologowie faszyzmu włoskiego Benito Mussolini i Giovanni Gentile w książce Origini e dottrina del fascismo (1932). Od tego czasu, najogólniejszy
sens pojęcia totalitaryzmu wyrażają totalistyczne i absolutystyczne idee i praktyki w pełni
scentralizowanego reżimu politycznego, sprawującego całkowitą kontrolę nad państwem
i społeczeństwem, określanego inaczej najczęściej dyktaturą albo autorytaryzmem, rzadziej zaś monokracją, jedynowładztwem, despotyzmem i tylko już niekiedy tyranią.
Jeśli przyjęlibyśmy, że najważniejszą cechą totalitaryzmu jest w pełni scentralizowany reżim polityczny, to jego pierwsze przykłady datowane są na bardzo zamierzchłe
czasy: panowania dynastii Maurya w Indiach (321-185 r. p.n.e.), chińskiej dynastii China
(221-206 r. p.n.e.), rządów Shaka u Zulusów (1816-1828). Totalitaryzm kojarzony jest jednak ze współczesnymi, skrajnie scentralizowanymi reżimami XX wieku – Niemiec pod
30 Tak trafnie J. J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes, Reading Mass 1975; także J. J. Linz,
A. Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, Baltimore 1996; W. Fowler (ed.),
Authoritarianism in Latin America since Indenpendence, Westport 1996.
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rządami Adolfa Hitlera (1933-1945) i Związku Radzieckiego z okresu panowania Józefa
Stalina (1924-1953). Przytoczone przykłady dotyczą totalitarnych praktyk politycznych,
natomiast źródła ideologii totalitaryzmu wciąż pozostają jeszcze w kręgu sporów. Gdy
jedni badacze dopatrują się pierwszych pomysłów totalitaryzmu już w starożytnej filozofii politycznej Platona i dostrzegają jej kontynuatorów w Machiavellim, Rousseau,
Heglu i Marksie, inni twierdzą, że myśl totalitaryzmu należy wyłącznie do XX wieku32.
Dla włoskich twórców pojęcia totalitaryzmu miało ono, oczywiście, znaczenie bardzo pozytywne. Jednakże, już podczas II wojny światowej, pojęcie to nabrało zdecydowanie negatywnego sensu, używanego dla krytyki totalistycznych reżimów i społeczeństw Niemiec nazistowskich i stalinowskiego Związku Radzieckiego33. W okresie
powojennym, gdy dociekano źródeł totalitaryzmu, pojęcie to nabrało nowego wigoru,
głównie dzięki publikacji dzieła Hannah Arend The Origins of Totalitarianism (1951).
W okresie tzw. zimnej wojny pojęcie to spopularyzowali w kręgach akademickich i politycznych świata dwaj politolodzy amerykańscy – Carl Friedrich i Zbigniew Brzeziński.
Mniej natomiast znany jest interesujący wkład do charakterystyki istoty totalitaryzmu
wniesiony przez amerykańskiego znawcę ruchów masowych Erica Hoffera34.
Dzieło Hannah Arendt, Żydówki niemieckiej, która z obawy przed nazizmem wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, zostało dedykowane jej mężowi Heinrichowi.
W gruncie rzeczy jednak, jest ono dedykowane wszystkim Żydom, doświadczającym
skutków antysemityzmu od połowy XIX wieku aż do wielkiej ich zagłady podczas II
wojny światowej. Arendt, poszukując źródeł totalitaryzmu, dostrzegła je w rozwoju rasizmu, jako „ideologicznej broni imperializmu” nacjonalistycznych państw, owładniętych
pangermanizmem i panislamizmem, w ich militarystycznych dążeniach do rozszerzenia
granic swych państw, a nawet panowania nad światem. Doszła przy tym do zaskakującego wniosku, że gdy faszyzm włoski pozostawał autorytarnym ruchem nacjonalistycznym, gloryfikującym państwo, to nazizm niemiecki upodobnił się do wcześniejszego
stalinizmu sowieckiego ponieważ oba były ruchami totalitarystycznymi, rujnującymi
struktury państwowe. W konkluzjach swoich wywodów, myślicielka opisała i oceniła
instytucje i działania ruchów totalitarnych. Podkreśliła, że idee, formy rządów totalitarnych istniały jedynie w pierwszej połowie XX wieku, w nazistowskich Niemczech i stalinowskiej Rosji. W związku z tymi rządami, omówiła przeobrażenie się klas społecznych
w masy społeczne, zniszczenie granic oddzielających państwo od społeczeństwa skraj31 Nazwa „totalitaryzm” niekiedy używana jest zamiennie z nazwą „totalizm”, w krajach socjalistycznych odnoszoną głównie do faszyzmu. W innych krajach, a później i w krajach postsocjalistycznych, używana jest nazwa „totalitaryzm”. W języku angielskim słowo totalitarian pojawiło
się w 1926 roku. Tak przynajmniej twierdzi E. Kamenka, Totalitaryzm [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Warszawa 1998, s. 800.
32 Ten drugi pogląd, bardziej uzasadniony, rozwinęła grupa najbardziej znanych badaczy totalitaryzmu: Hannah Arendt, Carl J. Friedrich i Z. Brzeziński.
33 Pierwszeństwo w tym względzie przypisywane jest Isabel Paterson, The God of the Machine (1943)
i Karlowi Popperowi, The Open Society and Its Enemies (1945), który w tym, i następnym swym
dziele The Poverty of Historicism (1961), przeciwstawił totalitaryzmowi koncepcję otwartego społeczeństwa liberalnej demokracji.
34 Do najnowszych interpretacji totalitaryzmu należą m. in.: S. P. Soper, Totalitarianism: A Conceptual Approach, 1985; A, Gleason, Totalitarianism, 1995; S. Zizek; Did Somebody Say Totalitarianism?
London 2001; E. Murray, Shut Up: Tale of Totalitarianism, 2005.
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nym jego upolitycznieniem, rolę propagandy w oddziaływaniu na świat nietotalitarny,
nadużywanie terroru. Oceniła te cechy jako najbardziej istotne dla form reżimu totalitarnego. Do drugiego wydania swego dzieła z 1958 roku Arendt dodała jeszcze analizę sensu
izolacji jednostki ludzkiej i samotności człowieka, nie odróżniającego prawdy od fałszu
w polityce, jako prewarunków ukształtowania się totalnej dominacji35.
Charakterystyka totalitaryzmu, opracowana przez Arendt, została rozwinięta, pogłębiona i uporządkowana w koncepcji syndromu totalitaryzmu złożonego z sześciu składników, zawartej w dziele C. J. Friedricha i Z. Brzezińskiego, Totalitarian Dictatorship and
Autocracy (1956). Są to następujące składniki: totalitarna ideologia; jedna masowa partia,
w zasadzie pod jednoosobowym kierownictwem, podporządkowująca sobie biurokrację
rządową; terror fizyczny i psychiczny, stosowany przez partię środkami ideologicznymi
i tajnej policji, skierowanymi przeciwko jawnym wrogom reżimu i arbitralnie wskazywanym grupom ludności; wyłączność kontrolowania wszystkich środków masowego przekazu, takich zwłaszcza jak prasa, radio, film; monopol przywódcy na podporządkowanie
sił zbrojnych przygotowywanych do agresji; kontrolowanie wszystkich organizacji, szczególnie zarządzania gospodarką, poprzez centralne planowanie. Jeśli trzy ostatnie składniki zostałyby zredukowane do pojęcia monopolu – medialnego, militarnego i kontrolowania – możnaby było mówić o syndromie trzech składników totalitaryzmu. W każdym
jednak razie, do niezbędnych składników totalitaryzmu należą monistyczna, niekoniecznie monolityczna, władza centralna, jedna, oficjalna, autonomiczna, mniej lub bardziej,
zracjonalizowana ideologia, narzucana masom przez przywódcę partii, mobilizacja społeczeństwa do realizacji celów arbitralnie wskazywanych przez przywódcę36.
Eric Hoffer, uznawany przez faszystów amerykańskich za ich ideologa, nawiązując do
sporów na temat założeń z jednej strony demokratyzmu, z drugiej zaś totalitaryzmu, wyraził
swoje wątpliwości dotyczące prawdziwości myśli liberalizmu. Pytał: „Jeśli ludzie są racjonalni, liczą głównie na własne siły i kochają wolność – jak utrzymuje liberalizm – to dlaczego
przyjmują dyktaturę i ciążą ku ruchom masowym? Gdyby sformułowania liberalizmu były
prawdziwe, fakty nie mogłyby mieć miejsca… W związku z tym Hoffer odchodzi od liberalizmu w trzech zasadniczych punktach. W pierwszym podważa przekonanie o indywidualnym dążeniu ludzi do zaspokojenia własnych interesów materialnych. Jego zdaniem, ludzie
zmierzają przede wszystkim do osobistego bezpieczeństwa, znajdując je w ruchach masowych. W drugim punkcie zaprzecza tezie o powszechnym umiłowaniu wolności, wskazując,
że sfrustrowani ludzie naszych czasów pragną raczej >ucieczki od wolności<. W trzecim
punkcie kwestionuje założenie o racjonalnym działaniu ludzi, dowodząc, że większość ich
dokonań opiera się na odruchach emocjonalnych”37.
Zróżnicowane interpretacje pojęcia totalitaryzmu sugerują, że nie może ono być jakimś jednolitym modelem ideologicznym, ani też jednakową praktyką reżimów politycznych. Pozostaje raczej jako ideologiczne spektrum zróżnicowanych zakresów i intensyw35 Analizę tę zawiera już wydanie polskie dzieła H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1989.
Znajduje się ono w rankingach 100 i 50 najlepszych książek spoza literatury pięknej XX wieku.
36 Jest to propozycja, którą sformułował hiszpański politolog J. Linz, Totalitaryzm i autorytaryzm
[w:] Władza i społeczeństwo, wybór i opracowanie Jerzy Szczupaczyński, Warszawa 1995, s. 303.
37 R. Tokarczyk, Współczesna amerykańska myśl polityczna, Warszawa 1981, s. 188. Główna publikacja E. Hoffera nosi tytuł The True Beliver. Thoughts on the Nature Mass, Movements b.m. wyd. 1951.
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ności reżimowej totalności. Z tego względu, podatny jest na niewłaściwe posługiwanie
się nim przez nadużywających go demagogów. Pojęcie totalitaryzmu, jeśli jest właściwie
rozumiane, okazuje się jednak niezbędne „ponieważ przypomina nam ono bowiem o istnieniu etapów w dziejach narodów (być może każdego narodu),kiedy fanatyzm, arogancja, bezwzględność i pycha jednostki, mogą wtrącić miliony mężczyzn i kobiet w otchłań
szaleństwa, cierpienia, strachu i destrukcji”38. Bez wątpienia, podłożem ideologicznym
totalitaryzmu faszystowskiego był przede wszystkim skrajnie szowinistyczny nacjonalizm, w totalitaryzmie stalinowskim natomiast, chyba, idee zaostrzającej się walki klas
i nieuchronności konfliktów państw socjalistycznych z państwami kapitalistycznymi39.
W praktyce totalitarystycznych reżimów politycznych panowała przemoc masowego terroru przywódców, posługujących się partią, ideologią, mediami, policją, wojskiem. Mobilizowano masy do czynnego udziału w realizacji narzucanych im odgórnie celów, w warunkach zacierania się granic między społeczeństwem a państwem.
Pojęcie totalitaryzmu staje się zapewne bardziej wyraziste po komparatystycznym
zestawieniu go z pojęciami demokracji, dyktatury i autorytaryzmu40.
W powierzchownych interpretacjach, pogardzonego pojęcia totalitaryzmu, poprzestaje
się nierzadko na lakonicznym stwierdzeniu, że jest ono całkowitym i prostym przeciwieństwem, pochwalanej zwykle, ideologii liberalizmu i praktyki politycznej ustrojów demokratycznych. Pogłębiona analiza totalitaryzmu prowadzi jednak do innego wniosku. Oto, skoro
pretenduje on do obejmowania wszystkiego, co publiczne, to jego przeciwieństwem może
być tylko prywatność i całkowicie bierne, nieinterweniujące państwo. Nie jest nim natomiast
praktyka polityczna ustrojów demokratycznych, obejmujących zasięgiem swojego interwencjonizmu coraz to nowe sfery życia. Trafnie przeto zauważa Sartori, że demokratyczne państwo, co paradoksalne ale prawdziwe, ma większą legitymizację polityczną i prawną do stawania się obejmującym wszystko państwem totalitarnym niż państwa niedemokratyczne41.
Wynika z tego wniosek, że istoty totalitaryzmu należy poszukiwać nie w rozszerzaniu zasięgu
interwencjonizmu państwowego, lecz raczej w autorytarnym lub (i) absolutystycznym posługiwaniu się władzą. Należy przy tym zauważyć, że każdy reżim totalitarny jest równocześnie
autorytarny, albo (i) absolutystyczny, ale nie odwrotnie. Nadto, trzeba dodać, że w pojęciu
absolutyzmu wyczuwa się większe natężenie władztwa niż w pojęciu autorytaryzmu. Przeto,
pojęcie absolutyzmu bliższe jest pojęciu totalitaryzmu niż pojęcie autokratyzmu42. W spektrum zróżnicowanych treści, prowadzących od pojęcia demokracji do pojęcia totalitaryzmu,
mieści się, od tego pierwszego ku temu drugiemu, rozległa sfera słabnięcia demokracji i narastania totalitaryzmu, zaś od tego drugiego ku temu pierwszemu – wręcz odwrotnie.
38 L. B. Shapiro, Totalitarianism, London 1972, s. 125.
39 Na tym tle bardzo mdły i nieprzekonywujący jest pogląd, że głównym źródłem totalitaryzmu jest
resentyment, który opublikował R. Sruton, Źródło totalitaryzmu, Ośrodek Myśli Politycznej 2005,
tekst dostępny na stronach internetu.
40 Komparatystyce tego rodzaju przydatna jest książka K. A. Wiffogel, Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power, New Haven 1957.
41 Dz. cyt., s. 238 i n. Interpretację tę powtórzył, nieco pretensjonalnie jednak, K. Minoque, Co stanowi przeciwieństwo totalitaryzmu? Ośrodek Myśli Politycznej 2005, tekst na stronach Internetu.
42 Nazwa „absolutyzm” pochodzi od łacińskiego słowa absolutus, oznaczającego w odniesieniu do
władzy jej koncentrację, centralizację i ponadprawność. Tak np. Słownik polityki, pod redakcją
Marka Bankowicza, Warszawa 1996, s. 284.
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Gdyby został przyjęty, bez zastrzeżeń, dość powierzchowny pogląd, że totalitaryzm
jest wyłącznie formą dyktatury doprowadzonej do skrajności, należałoby zrezygnować
z pojęcia totalitaryzmu. Dostrzegając jednak uzasadnioną potrzebę zachowania przydatnego myśli i praktyce politycznej pojęcia totalitaryzmu, należy podejmować trud
odróżniania go nie tylko od pojęcia dyktatury, ale i pojęcia autorytaryzmu. Jeśli dyktatura była ongiś utożsamiana z despotyzmem, sugestywnie brzmią słowa G. Orwella, że
„zasadą dawnego despotyzmu było >nie wolno<”. Zasadą totalitaryzmu jest >musisz<”.
Według poszukującego kompromisu poglądu cytowanego już Linza, totalitaryzm jest
nową formą rządów, którą można jednak umieścić w ogólnej klasyfikacji rządów dyktatorskich. Jego zdaniem, istnieją dyktatury totalitarne i dyktatury nietotalitarne, czyli
w gruncie rzeczy – autorytarne, gdy władza nie jest sprawowana w imię ideologii43. Jak
natomiast zauważył Sartori, dyktatury totalitarne łatwiej rozwiązują problem sukcesji
władzy niż dyktatury autorytarne. Te pierwsze dążą nadto do zniszczenia wszystkich
podsystemów państwa, albo przynajmniej całkowitego ich podporządkowania dyktaturze przywódcy i jednej partii, gdy te drugie poprzestają na ich osłabianiu i separowaniu44. Totalitaryzm usiłuje oficjalnie uzasadniać demagogiczną ideologię, obwarowaną zakazami jej kwestionowania, projekty ukształtowania nowego wzoru człowieka
i przebudowy całego świata. W odróżnieniu od tego autorytaryzm lekceważy potrzebę
uzasadniania swej władzy, szczególnie przy pomocy ideologii. Oba te rodzaje dyktatur
różnią jednak przede wszystkim, zakresy i głębsze oddziaływania reżimu politycznego
na społeczeństwo i struktury państwowe45.
Po odróżnieniu dyktatur totalitarnych od dyktatur autorytarnych, niewiele już chyba można dodać na temat relacji totalitaryzmu i autorytaryzmu. Trzeba wszakże zauważyć, że w odróżnieniu od rządów demokratycznych i niektórych łagodnych rządów
autorytarnych, mówi się bądź o surowych reżimach autorytarnych bądź reżimach totalitarnych. W totalitaryzmie wykluczane są wszelkie przejawy pluralizmu, tolerowanego
jednak, w mniejszych lub szerszych zakresach, w autorytaryzmie. Reżimy totalitarne
mobilizują masy do identyfikacji intelektualnej i emocjonalnej z celami przywódcy
i partii, natomiast rządy i reżimy autorytarne, kontentując się głównie samym sprawowaniem władzy, cenią sobie wysoko ideologiczną i polityczną bierność zdemobilizowanych mas. W autorytaryzmie, niemal zawsze, pozycja także przecież autorytatywnego
Kościoła, bywała znacząca, natomiast w totalitaryzmie była dość zróżnicowana. Faszyści włoscy działali w mniej lub bardziej jawnej zgodności z Kościołem46, naziści niemieccy lekceważyli tego rodzaju związki, natomiast totalitaryści stalinowscy metodycznie
wyniszczali Kościół. Zgodnie ze spektrum typologii reżimów autorytarnych, zapropo43 J. Linz, dz. cyt., s. 303. Wszystkie dyktatury, zwłaszcza totalitarne, charakteryzuje polityczna hipokryzja, tyle, że w totalitaryzmie nazizmu ostentacyjnie jawna zaś w stalinizmie nieudolnie ukrywana.
44 Curzio Malaparte, pisarz włoski, komentując pół żartem, pół serio znaną mu dobrze rolę prawa
w faszyzmie włoskim, zauważył, że jest to reżim, w którym wszystko to, co nie jest zakazane jest
obowiązkowe. Jest to przeciwieństwo Deklaracji Praw Człowieka, głoszącej w art. 5 zasadę „Co nie
zakazane przez prawo, jest dozwolone”. Por. J. Baszkiewicz, Władza, Ossolineum 1999, s. 149.
45 G. Sartori, dz. cyt., s. 228 i n.
46 Jednakże należy zauważyć, że już w encyklice Piusa XI Quadragesimo anno z 1931 roku pojawił się
już papieski sprzeciw wobec narastającej omnipotencji włoskiego państwa faszystowskiego.
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nowanej przez Juana Linza, droga prowadzi od reżimów protototalitarnych (faszyzm
włoski), totalitarnych (nazizm niemiecki, totalitaryzm stalinowski), posttotalitarnych
(społeczeństwa pod dominacją jednej partii) poprzez surowe reżimy biurokratycznomilitarne do łagodnych reżimów autorytarnych47. Typologia ta, odsłania pewną różnicę między reżimami dyktatorskimi a reżimami autorytarnymi, w kontekście ich relacji
z reżimami totalitarnymi. Otóż, gdy każdy reżim totalitarny jest jednocześnie dyktaturą
i autorytaryzmem, to tylko niektóre reżimy dyktatorskie są reżimami totalitarnymi, chociaż wszystkie są autorytaryzmem. Nie są totalitarne liczne reżimy autorytarne, chociaż
niektóre z nich bywają dyktaturami. Tak więc, zakres pojęcia autorytaryzm jest najszerszy, węższy jest zakres pojęcia dyktatury i najwęższy zakres pojęcia totalitaryzmu48.
Totalitaryzm i jego interpretacje, głównie ze względu na nowatorstwo idei i tragiczne
skutki jego praktyk, nie mógł nie wzbudzić dużego zainteresowania i zmasowanej krytyki,
Oto np. dziełu Arend zarzucano przecenianie znaczenia antysemityzmu, wskazując, że
nie odgrywał on głównej roli w żadnej formie totalitaryzmu. Poglądowi natomiast Friedricha i Brzezińskiego przeciwstawiano pogląd, że stalinowski reżim sowiecki należałoby
raczej wyjaśniać w terminach nomenklatury – interesów nowych grup, elit, biurokracji,
czy też nowych klas, a nie totalitaryzmu. Dodawano, że ich pogląd służył przede wszystkim dezinterpretacjom ideologicznym w okresie tzw. zimnej wojny, znamiennej ostrymi
konfrontacjami państw socjalistycznych z państwami kapitalistycznymi. Pojęcie „posttotalitaryzm”, wprowadzone przez Juana Linza okazało się zbyt statyczne w odniesieniu
do samoreformujących się państw socjalistycznych, aż po ich upadek. Slavoj Zizek, filozof
słowacki, w związku z tym twierdzi, że używanie koncepcji totalitaryzmu na użytek polityki ma jedynie, i to dość słabe, uzasadnienie ideologiczne, jako „poskramiacza swobody radykałów” (tame of free radicals). Innymi słowy, jego zdaniem, te procesy polityczne,
które nie mogą być wyjaśnione lub zrozumiane zgodnie z logiką liberalnej demokracji,
zbyt pochopnie oznaczane są etykietką totalitaryzmu49. Ostatnio pojawiają się także próby
porównywania globalnego społeczeństwa obywatelskiego (Global Civil Society) z totalitaryzmem50 i nazywania nowy totalitaryzmem (new totalitarianism) hegemonii cybernetyki
w systemie globalnym51. Odrębny zaś nurt, licznych już publikacji pod hasłem New Totalitarianism, tworzy ostra krytyka polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, określonych w nich światowym Państwem Policyjnym (World Police State). Ten nowy

47 Typologia ta została oparta na wielu, krzyżujących się niekiedy, kryteriach osłabiających jej klarowność. Są to kryteria: stopnia i typu uczestnictwa (mobilizacji, zorganizowania, pluralizmu,
kontrolowania, elitarności, apatii, odpolitycznienia), dominacji jednej partii korporacyjnej organizacji interesów, biurokratyczności technokratycznej, wojskowości – biurokratycznej mentalności, ideologizacji, J. Linz, dz. cyt., s. 320 i n.
48 Według doktryny Kirkpatrica, doradcy amerykańskiego ambasadora przy Organizacji Narodów
Zjednoczonych i współtwórcy polityki zagranicznej prezydenta Ronalda Regana, na użytek Stanów Zjednoczonych, należy odróżniać typowe reżimy autorytarne, zintegrowane głównie swoim
własnym przetrwaniem, od agresywnych reżimów totalitarnych, mogących szkodzić również interesom amerykańskim. Szerzej J. Kirkpatrick, Dictatorship and Double Standards, Rationalism and
Reason in Pollitics, 1982.
49 S. Zizek, Did Somebody Say Totalitarianism, London 2001.
50 Tak np. C. Lucas, Global Civil Society v. Totalitarianism, tekst na stronach Internetu.
51 Por. szerzej W. Dan Perdue, The New Totalitarianism: Cyber hegomony and the Global System.
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totalitaryzm amerykański ma się wspierać na zasadzie „barbarzyńskiego wyniszczenia”,
wszystkich tych, którzy jako rzekomi wrogowie, nie służą interesom tego kraju52.

Rozwiązanie tematu
Początek XXI wieku może skłaniać do ocen wieku poprzedniego, dla myśli i praktyki
politycznej znamiennego przede wszystkim z powodu niespotykanego wcześniej nasilenia
konfrontacji demokracji z jej zaprzeczeniem – dyktaturą, autorytaryzmem i totalitaryzmem.
W poszukiwaniu wyjaśnień, nowemu spojrzeniu sprzyjają nowe okoliczności polityczne –
z jednej strony upadek systemów państwowych zwanych totalitarnymi, z drugiej zaś strony
pojawianie się w niektórych systemach państwowych, mieniących się formalnie demokratycznymi, cech właściwych dyktaturze, autorytaryzmowi, a także totalitaryzmowi.
Nawet ogólny przegląd treści pojęć demokracja, dyktatura, autorytaryzm, totalitaryzm,
dzięki ich komparatystyce, prowadzi do wielu wniosków. Przede wszystkim, jest to wniosek,
że główne i pierwotne znaczenie dla określania sensu wszystkich tych pojęć ma ich znaczenie etymologiczne, wywodzące się, najczęściej, od nazw i terminów znanych językowi
greckiemu i językowi łacińskiemu już w starożytności. Nazwy te zostały przejęte przez inne
języki, niemal w dosłownym ich brzmieniu, albo z niewielkimi modyfikacjami, pod wpływem języków lokalnych, dla rozważań teoretycznych i celów praktyk politycznych.
Dla legitymizacyjnego opisywania i oceniania teoretycznych i praktycznych stron
wszelkich fenomenów politycznych, szczególnie zaś takich jak demokracja, dyktatura,
autorytaryzm, totalitaryzm decydujące znaczenie ma wybór ich nazwy, jako szczególnego rodzaju etykietki, budzącej skojarzenia pozytywne albo negatywne. Na skali jakiegoś wyobrażanego, ale w rzeczywistości nieistniejącego obiektywnie, lecz tylko subiektywnie, spektrum ocennego od pozytywności do negatywności, szlaki niepogłębionej
myśli i praktyki politycznej prowadzą od demokracji, poprzez autokratyzm, dyktaturę do totalitaryzmu. Pogłębianie wiedzy o treści tych pojęć komplikuje jednakże ten
uproszczony pogląd, nie tylko dlatego, że z powodu sprzeczności politycznych to, co dla
jednej strony jest pozytywne, dla drugiej strony bywa negatywne.
Istnieją przeto zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy demokracji, autorytaryzmu,
dyktatury i totalitaryzmu. O ile w myśli politycznej, ze swej istoty abstrakcyjnej, można
jeszcze usiłować poszukiwać jakichś powszechnie akceptowalnych, modelowanych treści interesujących nas pojęć, w praktyce politycznej, jak dotychczas, jest to zupełnie niemożliwe. W praktyce politycznej bowiem różne strony konfliktów politycznych ten sam
fenomen polityczny określają różnymi nazwami, albo przynajmniej nadają tym samym
nazwom różną treść. Powszechna prawomocność analizowanych pojęć byłaby możliwa
dopiero wówczas, gdyby wszyscy, zgodnie, posługiwali się nie tylko pojęciami o takich
samych nazwach, ale i takiej samej treści. Jak daleko jednak, niestety, do takiej zgodności niechże wskażą na to raz jeszcze kameleonowe oblicza rozważanych tutaj pojęć,
skomplikowane pokrywanie i krzyżowanie się ich treściowych zakresów.

52 Szczególnie pogłębiony, uzasadniony i sugestywny treścią i ilustracjami jest tekst The New Totalitarianism, jeszcze dostępny na stronach Internetu gdy opracowywałem niniejszy tekst.
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Wszystkie te pojęcia, służąc głównie legitymizacyjnemu opisywaniu i ocenianiu władzy, mają rozległe zakresy treściowe i ocenne, wykluczające wręcz zgodność poglądów
teoretycznych, tym bardziej stanowisk praktycznych. Oto, demokracja, oceniana pozytywnie, ale tylko przez jej zwolenników, rozciąga swoje granice od demokracji ogółu
– powszechnej, uczestnictwa, partycypacji – do demokracji przedstawicielskiej. Ale już
między samymi zwolennikami jednej z tych koncepcji demokracji rysują się rozbieżności
ocen. Jeżeli demokracja ogółu, opiera się na posiadaniu całej władzy przez ogół jej podmiotów, może to, w karykaturalny wręcz sposób, potęgować wrażenie istnienia totalitaryzmu. Jeśli demokracja przedstawicielska dość łatwo może się przeradzać w autorytaryzm,
albo nawet dyktaturę, wcześniej demokratycznie wybranych przedstawicieli, czym zatem,
poza samym źródłem władzy, różni się ona od autorytaryzmu albo dyktatury. Jeżeli pełnia
autorytaryzmu przejawia się równocześnie w pełni dyktatury, a pełnia dyktatury, równocześnie, w pełni totalitaryzmu, pojęcia te tracą swój odrębny sens; służą przede wszystkim
i nierzadko jedynie za etykietki w konfrontacjach ideologicznych i politologicznych.
Nasuwa się przeto nieodparcie pytanie, czy należałoby dążyć do ograniczenia liczby pojęć, nawet do jednego, jak np. autorytaryzm, przy pomocy którego możnaby było
charakteryzować wszystkie przejawy myśli i praktyki politycznej w określonych ich zakresach. Dążenie takie byłoby chyba jednak uzasadnione tylko do pewnego stopnia dlatego, że każde z interesujących nas pojęć posiadać może niektóre cechy każdego innego,
dominujące w pewnych koncepcjach, czy też okolicznościach, nad innymi. Demokracja, w zasadzie, może odznaczać się często cechami autorytaryzmu, niekiedy dyktatury,
a nawet, wyjątkowo, totalitaryzmu. Autorytaryzm, niemal zawsze, cechuje demokrację,
dyktaturę, jak również totalitaryzm w ocenach jego zwolenników. Dyktatura może wynikać z przeobrażeń demokracji, zawsze o cechach autorytaryzmu, osiągającego skrajność dyktatury totalitarnej. Wreszcie totalizm, w sensie osiągania jakiejś pełni, trudnej
do odróżnienia od totalitaryzmu, pozytywnie ocenianej przez zwolenników, może być
totalizmem – demokracji, autokratyzmu, dyktatury.
Wydaje się, że w zakresie komparatystyki relacji wzajemnych pojęć demokracji, autorytaryzmu, dyktatury i totalitaryzmu, pomocna może być wiedza dotycząca ekstremizmu
politycznego. „W czasach uznawanych za współczesne ekstremizm polityczny sięgał skrajności ekstremizmu w dwóch formach totalitaryzmu – stalinowskiego i hitlerowskiego.
Obaj dziejowi superekstremiści polityczni – Stalin i Hitler – potrafili zaprząc naukę, technikę i przede wszystkim siły milionów ludzi jako środki dla szaleńczych, wręcz obłędnych,
ekstremistycznych celów. Chodziłoby szczególnie o pogłębioną komparatystykę ekstremizmu lewicowego i ekstremizmu prawicowego oraz ich odniesień do innych orientacji
na dwóch członach osi z lewej i prawej strony środka czy też centrum. W badaniach nad
ekstremizmem lewicowym zaciążył krytycyzm i wrogość wobec kapitalizmu, przesłaniając inne strony tej odmiany ekstremizmu. Badania nad ekstremizmem prawicowym są
bardziej zaawansowane, ponieważ nie doświadczył on wstrząsu dziejowego, jaki dotknął
ekstremizm lewicowy, upadku państw socjalistycznych po 1989 roku”53.

53 R. Tokarczyk, Teoretyczna a praktyczna istota współczesnego ekstremizmu politycznego [w:] Doktryny współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewskiego, Lublin 2004, s. 18 i n.
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Henryk Wyszyński

SĄDOWNICTWO POLSKIE I PRAWO POLSKIE
W OKUPOWANYM LUBLINIE I REGIONIE
W LATACH 1939-1944.
(NA PODSTAWIE WSPOMNIEŃ
SĘDZIEGO REMIGIUSZA MOSZYŃSKIEGO)
Przygotowując obecne opracowanie na powyższy temat pragnę dotrzymać danego
słowa Ś.P. Prof. dr hab. Henrykowi Groszykowi, że zarówno ja, jak młodsi koledzy z Koła
Naukowego Prawników Studentów UMCS zajmiemy się problemami stosowania prawa
polskiego dla polskiej ludności na terenie okupowanego Lublina jak i okolic w latach
1939 do roku 1944.1 Zainteresowanie tym problemem Prof. H. Groszyk uzasadniał swoimi doświadczeniami okupacyjnymi (konspiracja, pobyt na Pawiaku i w obozie koncentracyjnym w Stuthoffie). Wspominał ponadto swoje rozmowy z Profesorem Czesławem
Znamierowskim (który przebywał w czasie okupacji na Lubelszczyźnie) z Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu.2 Jako znamienny szczegół – przytoczony przez Prof.
dr Henryka Groszyka – to całodniowa podróż z Prof. dr Czesławem Znamierowskim
na prośbę i życzenie ówczesnego Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Prof. dr hab. Grzegorza Leopolda Seidlera, który w tym celu udostępnił osobisty
samochód Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.3 Prof. Groszyk
interesując się teorią prawa, teorią normatywizmu Hansa Kelsena wskazywał zarazem,
że jego twórczy krytyk z okresu dwudziestolecia międzywojennego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Doc. dr hab. Czesław Martyniak zginął śmiercią tragiczną 24
grudnia4 1939 roku. Jego praca habilitacyjna dotyczyła właśnie polemiki z Prof. Hansem Kelsenem, którego teoria normatywizmu zastała brutalnie zweryfikowana przez
okropności wojny światowej.5 Jako na wielką ironię losu wskazywano później – co rów-

1 Prof. dr hab. Henryk Groszyk w czasie przygotowań do jubileuszu 50 lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS z wielkim żalem podkreślał, że nie mógł uporządkować swoich wspomnień okupacyjnych. Autorowi obecnego opracowania podkreślał, że wielokrotnie próbował ale
jak mówił „wszystko w tych wspomnieniach wracało i nie mógł…”
2 Por. K. Romacki (Dyrektor Muzeum Zamojskich w Kozłówce) „Niezwykły gość Muzeum Zamojskich w Kozłówce” 2000 (wspomnienia Moniki Znamierowskiej – Kozik), s. 40-47.
3 Informacje te otrzymałem w osobistej rozmowie z prof. dr hab. Groszykiem w czasie jego imienin
19 stycznia 2007 roku.
4 C. Martyniak, Dzieła, Lublin 2006.
5 Tytuł pracy habilitacyjnej „Moc obowiązująca prawa a teoria Kelsena” tekst rozprawy habilitacyjnej został zamieszczony w: C. Martyniak, „Dzieła”, op. cit. s. 179-423
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nież podkreślał Prof. dr hab. Henryk Groszyk – to, że wielki normatywista Hans Kelsen
ocalał z zawieruchy wojennej podczas gdy zwolennik prawa natury Doc. dr Czesław
Martyniak stracił w 1939 roku życie w wigilijny wieczór.
Przytaczając te wątki osobiste, które mają uzasadnić wybór obecnego tematu opracowania pragnę wreszcie powołać się na dwie polecane bliskim osobom książki – przez
Prof. Henryka Groszyka – z którymi on często się utożsamiał. Były to pozycje Martina
Greya „Siły życia”6 i „O wszystkich, których kochałem”.7 Obie dotyczą analizy części
przeżyć okupacyjnych, przeżyć w warunkach ekstremalnych, z których jednak wynika afirmacja dla życia i zafascynowanie nim. Odpowiadając na te wszystkie przesłania trzeba na początku obecnego opracowania postawić pytanie czy w okupowanym
Lublinie, w okupowanej Generalnej Guberni w ogóle można mówić o stosowaniu prawa polskiego? Odpowiedzi na to pytanie udzielają między innymi dwaj autorzy monumentalnego opracowania Remigiusz Moszyński – sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie
i Leopold Policha – wiceprezes Sądu Okręgowego, pt. „Lublin w okresie okupacji (19391944).8 Analizując to opracowanie jak również „Fragmenty wspomnień o naszym życiu
okresie II wojny światowej w latach 1939-1945” autorstwa Remigiusza Moszyńskiego9
warto przytoczyć udokumentowane fakty z tego okresu. Przytacza je w swoich wspomnieniach sędzia Sądu Apelacyjnego Remigiusz Moszyński, który funkcję tę pełnił od
roku 1936 oraz przez cały okres wojny, a także po wojnie. 5 września 1939 roku– tak pisał
sędzia R. Moszyński– „Co dzień chodzę do sądu, bo posiedzenia odbywają się normalnie, ale jakoś wszyscy czują się nieswojo, kiedy leci samolot i jest alarm…”10 Takie normalne urzędowanie mimo toczących się walk trwało do 20 września 1939 roku, kiedy
w swoich wspomnieniach znów pisze sędzia Remigiusz Moszyński. W dniu 20 września
1939 roku „…Zaszedłem naprzeciwko do wiceprezesa apelacji Jana Prokopowicza, był
tam prezes Sądu Okręgowego Stanisław Bryła, poszliśmy do Magistratu, mieścił się na
ulicy Szopena w Banku Rolnym. Pełno ludzi, jedni zgłaszają się do pracy, inni rejestrują
się. Dziś nam jako sędziom dano białe opaski z napisem „Sędzia Państwowy” i z numerem. Trzeba zająć się sądem, aby zabezpieczyć akta od zniszczenia…”11
Z momentem zajęcia Lublina przez wojska okupacyjne pracownicy sądów wykazali dalej gotowość do pracy a także zaczęli organizować pomoc wzajemną ta na przykład 23 września 1939 roku „… W sądzie u nas zakłada się spółdzielnię dla wszystkich
pracowników: sędziów, adwokatów, notariuszy (na płaszczyźnie demokratycznej…”.12

6 M. Grey, Siły życia, Warszawa 2007.
7 M. Grey, O wszystkich których kochałem, Warszawa 1998 (autor opisuje okupacyjne losy żydowskiego młodzieńca, który przeżył okupację).
8 R. Moszyński (Sędzia Sądu Apelacyjnego) Leopold Policha (wiceprezes Sądu Okręgowego w Lublinie) Lublin 1948 (Towarzystwo Naukowe KUL).
9 R. Moszyński, Fragmenty wspomnień o naszym życiu w okresie II wojny światowej w latach 19391945.
10 Fragment wspomnień, op. cit str. 5, por. J. Kasperek, Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji niemieckiej, Lublin 1980.
11 Fragment wspomnień, op. cit. str. 11, por. J. Kasperek, Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji niemieckiej, op. cit.
12 Fragment wspomnień, op. cit., s. 11, por. Z. Mańkowski, Lublin w latach wojny i okupacji 1939-1944,
w: „Dzieje Lubelszczyzny”, red. T. Mencla, Warszawa 1971.
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W warunkach niepewności okupacyjnej to właśnie ta spółdzielnia staje się miejscem
aktywności sądowników. 4 października 1939 autor wspomnień Remigiusz Moszyński
tak pisał „Co dzień chodzę do spółdzielni. Jest to klub, gdzie zbierają się wszyscy sądownicy, opowiadają swoje przeżycia. Stale ktoś przyjeżdża z za Buga z sędziów i adwokatów
i opowiada o aresztowaniach sądowników…”13
Stan niepewności prawnej zakończyła decyzja – proklamacja z 26 października 1939,
o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa. Natychmiast 7 listopada 1939 roku „Odbyło
się u nas w sądzie (apelacyjnym) zebranie wszystkich sędziów i prokuratorów obecnych
celem omówienia, jakie zająć stanowisko, a o ile przewidywane będzie uruchomienie sądów. Wszyscy doszli do wniosku, że potrzeba jest zapewnić ludności polskiej jaką taką
opiekę prawną, że lepiej o ile sprawy będzie sądzić Polak, wnikający w istotę rzeczy, a nie
wrogo nastawiony Niemiec. Jednocześnie jednak zaznaczono, że sądy muszą być niezawisłe, że o ile będą urzędowały w języku niemieckim lub w imieniu władzy niemieckiej,
a nie pod ogólnoeuropejską neutralną „w imieniu prawa” lub też wymagane będą deklaracje wierności naruszające nasz stosunek do naszego Państwa, to urzędować nie będziemy. Na razie należy zabezpieczyć księgi hipoteczne i akta o ile się da. Zebranie odbyło się
w pokoiku koło prokuratury „Jesteśmy sami swoi – rozpoczął prezes apelacji Bolesław
Sekutowicz – i możemy śmiało mówić, żeby później nic nas nie mogło zaskoczyć”.14 Kronikarz zanotował również w swoich wspomnieniach 25 grudnia 1939 r. cyt. „Dowiedziałem się o nieoczekiwanej i niestety prawdziwej wiadomości, która wstrząsnęła Lublinem.
W sobotę, w wigilię zabrano na kirkut i rozstrzelano 10 osób powszechnie znanych i szanowanych: 2 dyrektorów gimnazjum (Krzyżanowskiego i Moniewskiego), 2 profesorów
uniwersytetu (ks. Niechaja i Martyniaka), 2 starostów (Ilukiewicza i Pańkowskiego), 2 adwokatów (Edwarda Lipińskiego i Władysława Rutkowskiego), 2 prezesów sądu (Bolesława
Sekutowicza i Stanisława Bryłę)”.15 Uruchomienie Sadu Cywilnego w Lublinie nastąpiło 10
stycznia 1940 r. w następujących okolicznościach cyt. „W poniedziałek uruchomili Niemcy wydział cywilny Sądu Okręgowego i Sąd Grodzki przy zmniejszonej znacznie obsadzie.
Urzędowanie ma się odbywać w języku polskim według dotychczasowych przepisów, ale
oczywiście „w imieniu prawa”, a nie „Rzeczypospolitej Polskiej”.16 Nie wolno tylko zaprzysięgać świadków Żydów, poza tym adwokaci Żydzi nie mają prawa występowania
w sądach. Utworzono specjalny Abteilung Justitz (?). zatrudnieni sędziowie chcą 25% uposażenia przeznaczyć dla kolegów niezatrudnionych”.17
Funkcjonowanie sądów polskich w Generalnej Guberni uregulowały przepisy „O
sądownictwie polskim z 19 lutego 1940 r.” Najważniejsze postanowienia z tego zakresu
były następujące:
§ 1 – Sądownictwo polskie zostaje dopuszczone. Sprawy karne można rozpatrywać, o ile
je przekaże niemiecka władza oskarżenia. Mogą być sądy osobne dla innych narodowości.
§ 2 – O ile sprawy powstały poza Generalną Gubernią – nie podlegają one sądom
Generalnej Guberni.
13
14
15
16
17
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Fragment wspomnień, op. cit., s. 24.
Fragment wspomnień, op. cit, s. 25.
Por. C. Martyniak, Dzieła…, op. cit, Fragment wspomnień…, op. cit., J. Kasperek, … op. cit.,
Fragment wspomnień, op. cit., s. 37, J. Kasperek, … op. cit.
Op. cit.

§ 3 – Przepisy polskie o ułaskawieniu i zawieszenia kary tracą moc.
§ 4 – Obowiązuje prawo polskie, o ile nie jest zniesione
§ 5 – Sąd Najwyższy jest chwilowo nieczynny
§ 6 – W każdym dystrykcie tworzy się Sąd Apelacyjny, o innych sądach decyduje szef
okręgu
§ 7 – Sądy Pracy znoszą się
§ 8 – Nadzór nad sądami ma szef okręgu. Składa się deklarację, że wiernie i sumiennie spełniać się będzie służbę w sądownictwie w posłuszeństwie do administracji
niemieckiej (dotyczy to zagadnień administracyjnych)
§ 9 – Wyroki są w imieniu prawa
§ 10 – Skład sądów dotychczasowy
§ 11 – Wyroki 2-ich instancji są ostateczne
§ 12 – Sprawy będące w 3 instancji stają się prawomocne
§ 13 – Urzędy hipoteczne obsadza się sędziami grodzkimi. Orzekają jednoosobowo,
odwołanie do sądów okręgowych. Opłaty pobierane ze skarbu
§ 14 i 15 – dotyczą opłat
§ 16 i 17 – mówią o sprawdzeniu prawomocnych wyroków polskich przez sądy niemieckie, o ile wymaga tego interes publiczny…18
Poza sądami polskimi powołano sądy niemieckie gdzie mają być rozpatrywane według przepisów z Rzeszy sprawy dotyczące Niemców. „Ponadto różne sądy specjalne
i wojskowe karzą śmiercią za różne czyny zagrażające Niemcom, za polityczne, za te które wywołują oburzenie u publiczności lub są godne potępienia, czyli wszystko może należeć. Ale najważniejsze sądy (nigdzie oficjalnie nie podawane)… to Gestapo…”19 Sędzia
Remigiusz Moszyński pisał w swoim pamiętniku z okupacji pod datą 6 kwietni 1940 r.
w sobotę cyt. „Uruchomiono wydziały karne Sądu Okręgowego i Apelacyjnego. Do Sądu
Apelacyjnego należy Sąd Okręgowy w Lublinie, do którego włączono pow. radzyński
i wydział zamiejscowy dawnego Sądu Apelacyjnego w Siedlcach i Białej Podlaskiej, Sąd
Okręgowy w Zamościu, do którego włączono parę gmin z Małopolski, Sąd Okręgowy
w Radomiu odszedł do Apelacji Radomskiej świeżo utworzonej. Apelacje pokrywają
się z dystryktami. W cywilnym (apelacyjnym) jest nas czterech, J. Prokopowicz, S. Muchanow, J. Wirkowiecki i ja (Remigiusz Moszyński), a w karnym (apelacyjnym) pięciu:
A. Hubl, T. Walewski, J. Dziewulski, F. Frombacki, J. Gajewski. Prokuratorem jest
A. Balcerzak, a sędzia Masiukiewicz wiceprokuratorem…”20 Był też Wydział Rejestrowy
Sądu. W dniu 8 kwietnia 1940 r. Sąd Apelacyjny przenosi się do gmachu Sądu Grodzkiego na ulicy Okopowej. Gubernię Generalną jak pisze Hubert Izdebski w „Historii
Administracji” podzielono na 4 dystrykty:
1) Kraków – siedziba Generalnego Gubernatora z powiatami: Dębica, Jasło, Jarosław, powiat Kraków, Miechów, Nowy Targ, Nowy Sącz, Rzeszów, Sanok, Tarnów
2) Lublin z powiatami: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Janów Lubelski, Krasnystaw, Lublin – powiat, Puławy, Radzyń, Zamość
18 Tekst ogłoszono w „Nowym Głosie Lubelskim”, cyt. za: Fragmenty wspomnień…, op. cit., s. 48.
19 Fragment wspomnień…, op. cit., s. 48, por. J. Kasperek, op. cit.
20 Fragment wspomnień…, op. cit., s. 55, por. R. Moszyński, Przytyk do historii sądownictwa lubelskiego, Lublin 1945.
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3) Radom z powiatami: Busko, Iłża, Jędrzejów, Kielce, Końskie, Opatów, Piotrków,
Radom – powiat, Radomsko, Tomaszów, Częstochowa.
4) Warszawa z powiatami: Garwolin, Grójec, Łowicz, Mińsk Mazowiecki, Skierniewice, Ostrów Mazowiecki, Siedlce, Sochaczew, Sokołów, Warszawa – powiat,.21
Powstaje w tym miejscu pytanie, jak funkcjonowały Sądy Polskie pod okupacją
w latach 1939-1944 w bardzo trudnych i ekstremalnych wprost warunkach. Przed próba
opisania szczegółów funkcjonowania sądownictwa w tym okresie na terenie Lublina
i okolic warto przytoczyć bardzo jeszcze świeżą ocenę po wyzwoleniu Polski w 1945
r. zawartą w książce wydanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości pt. „Wymiar Sprawiedliwości w Odrodzonej Polsce (22 VII 1944 – 22 VII 1945)” autorstwa Leona Chaja.
W artykule pt. „Próba bilansu”22 napisał on cyt. „Trzeba sprawiedliwie uznać – polskie
sądownictwo ostało się mocną postawą przeciwko deprawującym i demoralizującym
wpływom okupacji. Było ono patriotyczne i czyste moralnie… Te trzy czynniki charakteryzujące polskie sądownictwo: czystość moralna, patriotyczne stanowisko i walka
o praworządność – uczyniły z sądownictwa naturalnego sojusznika demokracji.23 Natomiast w swoim opracowaniu dotyczącym sądownictwa w Lublinie i Regionie Lubelskim
Sędzia Sądu Apelacyjnego Remigiusz Moszyński pisał „Z sędziów całego okręgu lubelskiego jedynie dwie osoby były pochodzenia niemieckiego: wiceprezes Sądu Okręgowego Józef Ingeraleban i wiceprezes Sądu Apelacyjnego Adolf Hubl pod presją Niemców
podpisali Volkslisty. Dwóch Rosjan: Sergiusz Machanow i Antoni Michalczuk (obecnie
nieżyjący) współpracowali z nacjonalistycznymi antykomunistycznymi komitetami:
rosyjskim – Muchanow i ukraińskim – Michalczuk… Czwarty okres dziejów sądownictwa lubelskiego to okres okupacji hitlerowskiej i ograniczonej co do kompetencji
działalności sądów polskich. Pomimo prześladowań i licznych ofiar, sądownictwo lubelskie, pracując w ciężkich warunkach zarówno materialnych jak i moralnych, utrzymywało swą niezawisłość w orzekaniu i swoją polską narodowość”.24
Mimo wybuchu wojny sądownictwo lubelskie – jak wynika z powyższych źródeł –
dalej działało. Stan ten trwał niemal do zajęcia Lublina przez Niemców we wrześniu 1939
r. co jest bardzo dobrą postawą w porównaniu z innymi urzędami, które się ewakuowały.
Praca ta była bardzo niebezpieczna. Tak np. w czasie urzędowania dwie bomby lotnicze
trafiają w gmach Sadu Okręgowego. Ulegają częściowemu zniszczeniu części zachodniego
skrzydła budynku, zdemolowana została sala posiedzeń mieszcząca się w części frontowej
budynku, ulegają uszkodzeniu archiwum sądowe, dwa pokoje prokuratury okręgowej,
pewna ilość akt sądowych prokuratorskich, część znajdującego się w tych pomieszczeniach inwentarza (biurka, stoły, szafy) i wreszcie zdemolowany został jeden pokój kancelarii notarialnej. Dwie osoby zostały zabite, a przywalonych gruzami dwu sędziom udało
się uratować. We wrześniu 39 r. giną też wiceprokurator Sądu Apelacyjnego Włodzimierz
Bundo i wiceprokurator Stefan Mielenka (ginie od bomby lotniczej). Po czasowym zawie-

21 H. Izdebski, Historia Administracji, Warszawa 1981, por. J. Szreniawski, Prawo administracyjne,
Warszawa 1997.
22 Wymiar Sprawiedliwości w Odrodzonej Polsce (22 VII 1944 – 22 VII 1945), artykuł „Próba bilansu”
autorstwo L. Chajn.
23 Op. cit.
24 R. Moszyński, Przyczynek do historii sądownictwa lubelskiego, Lublin 1945.
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szeniu działalności Sądów Lubelskich: … 9 listopada 1939 r. wkroczyło do Sądów Gestapo
i aresztowało szereg osób m. in. B. Sekutowicza i S. Bryłę, dziekana Rady Adwokackiej St.
Maliszewskiego oraz wiceprezesa A. Hubla i J. Ingarulenbana”.25
Z początkiem stycznia 1940 r. przyjechał do naszego miasta Lublina sędzia Sądu
Apelacyjnego z Berlina o nazwisku Zippel. Korzystając z pomocy sędziego Sadu Okręgowego Bazylego26 Palidwora organizował on na nowo sądy w Lublinie. Początkowo powołano sądy grodzkie oraz wydziały cywilne Sądu Okręgowego. Przyjęto założenie, że
sądy te będą działały jak za II Rzeczypospolitej. Podstawą miały być zasady prawa międzynarodowego, które zostało powszechnie przyjęte w Konwencji Haskiej w zakresie
dotyczącym sądownictwa. „Do 8 kwietnia wznowiły działalność wydziały karne i Sądy
Apelacyjne. Zatrudnionych zostało około 50 przedwojennych etatów, z tego znaczny
odsetek sądowników z poza Lublina. Ilość spraw wynosiła około jednej piątej wpływu
przedwojennego. Organizacja sądów uregulowania została : 1) rozporządzeniami z dnia
26 X 1939 r. (Dz. Rozporządzeń. G.G. str.4), 2) rozporządzeniem o sądownictwie polskim w G.G. z 15 II 1940 r. (Dz. Rozporządzeń. G.G. str. 64)”27 Niezatrudnieni sędziowie
przeszli do adwokatury, która też działała. Jak podkreśla się w literaturze okupanci nie
mieli zaufania do Sądów Polskich. Przekazywano im tylko sprawy cywilne między Polakami. Jeśli chodziło o sprawy karne to tylko te, które wyraźnie prokuratura niemiecka
im przekazała. Oczywiście zabezpieczała ona swoje interesy.28 „Tu trzeba podkreślić,
że Niemcy nie wtrącali się zupełnie na terenie Lublina do spraw sądzonych przez sądy
polskie. Toteż dekret z 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
25 poz. 151) w art. II zaznaczył” „postępowanie przed sądami polskimi w okresie okupacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa i wydane przez sądy orzeczenia są ważne”29
Mimo pogarszającej się sytuacji materialnej uposażenia sędziów pozostawały w niezmienionej (tzn. dotychczasowej wysokości). Organizowano w dużym zakresie samorząd adwokacki i notarialny. Sprawami personalnymi pracowników sądów interesowały
się również organizacje podziemne, które zorganizowały zamach na Barona Pogodę –
Volksdeutscha, z Sądu Okręgowego, który do roku 1939 był zatrudniony w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Na początku okupacji działała prawnicza (sądownicza) organizacja samopomocowa – spółdzielcza. Zniesiona została ona po interwencji Gestapo.30
W dniu 23 czerwca 1940 r. w czasie łapanki zatrzymano też grupę sądowników.
Z tej grupy następnie część zwolniono. Pozostałą część więziono w Lublinie a następnie
rozstrzelano: sędziego Sądu Apelacyjnego Stefana Lolka – Sowę, sędziego Sądu Okręgowego Stefana Wiszniewskiego, sędziego Sądu Okręgowego Józefa Dederkę. Wśród wojennych strat z tego środowiska należy ponadto wymienić Bogusława Salisa Bojarskiego,
Tadeusza Koralko, Stanisława Jerzmanowskiego, Mieczysława Godlewskiego, Henryka

25 R. Moszyński, Przyczynek do historii sądownictwa…, op. cit., J. Kasperek, op. cit.
26 Op. cit.
27 J. Kasperek, op. cit., R. Moszyński, Przyczynek do historii sądownictwa…, op. cit.
28 R. Moszyński, Przyczynek do historii sądownictwa…, op. cit.
29 Dekret z 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych wydanych w okresie okupacji
niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 25, poz. 151).
30 R. Moszyński, Przyczynek do historii sądownictwa…, op. cit., J. Kasperek, op. cit.
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Rosińskiego, Zygmunta Pomarańskiego, Józefa Ziółczyńskiego, Czesława Królikowskiego, Stanisława Gąsiorowskiego, Edwarda Dziewulskiego, Ignacego Dubickiego, Zofię Riecelową, Mariana Hołowczyca, Izabellę Galińską, Ignacego Dudkiewicza, Czesława Balińskiego, Macieja Pateya, Czesława Kołodziejczyka, Czesława Pruskiego, Rudolfa
Trzepasa, Józefa Dusia i innych.31 Mimo tych dużych strat osobowych powstałych w różnych okolicznościach i sytuacjach w trakcie okupacji Sądy Polskie tj. grodzkie, okręgowe
i apelacyjne funkcjonowały dobrze i odpowiedzialnie i swoją postawą w czasie okupacji
zasłużyły sobie na pozytywną ocenę a ich wyroki po wyzwoleniu zostały uznane za
ważne. O roku 1944 w pracy sądów w Lublinie tak pisze Remigiusz Moszyński „w tym
stanie rzeczy sądownictwo doczekało się 1944 roku. Pomimo kilkakrotnych imiennych
list ewakuacyjnych sądownicy gremialnie zaznaczyli, że pozostają w Lublinie i wyjechać
nie myślą. Żadna propaganda i obietnice możności wywiezienia mienia nie pomogły”.
Uratowano także akta sądowe w ten sposób, że „kiedy w okresie ewakuacyjnym Niemcy
nakazali dostarczenie ważniejszych akt sądowych i personalnych, to odnośne skrzynie
napełnione zostały bezwartościową makulaturą, a akta pozostały na miejscu…”32
Podsumowując tą część opracowania warto postawić pytanie czy w historii prawa
polskiego istniały w innych okresach sytuacje kiedy pod panowaniem obcego państwa
funkcjonowało prawo polskie czy szerzej prawo Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Przedwojenna Encyklopedia Powszechna Ultima Thule z roku 1936 w haśle Prawo Polskie pisze „obowiązywało ono w granicach państwa polskiego i przekraczało je tylko
w wyjątkowo, tak na przykład Brzetysław I czeski nadał je w roku 1039 osadnikom
i jeńcom polskim sprowadzonym do Czech, podlegali mu też na terytorium krzyżackim
zamieszkali tam Polacy (do XV wieku) i Prusacy. … Natomiast Statut Litewski z r. 1529
zmieniony później i przerabiany (ostatecznie zatwierdzono jego trzecią redakcję t. zw.
wołyńską, w r. 1588, był on ułożony w języku ruskim i łacińskim, przekład polski ogłoszono w 1616 r.); obowiązywał on na Litwie, w Księstwie Kijowskim, Ziemi Bracławskiej
i Wołyńskiej aż do 1842 r. (miał on również moc posiłkową w prawie polskim).33
Posiadanie odrębnych sądów, odrębnego systemu prawa również w czasie okupacji
pozwalało przynajmniej częściowo zachować tożsamość polskiemu społeczeństwu oraz
kulturowa integralność. Jest rzeczą oczywistą, że obowiązywała cała masa przepisów
okupacyjnych administracyjnych i karnych. Fakt jednak, że sprawy cywilne, handlowe
i rodzinne pomiędzy członkami polskiej społeczności załatwiane były w oparciu o prawo polskie a ewentualne spory w tych dziedzinach mogły być rozstrzygane przez polskie
sądy jest bardzo ważnym problemem. Obowiązywało w tych dziedzinach polskie prawo przedwojenne. W zakresie prawa cywilnego, które zawierało prawo osobowe, prawo
rzeczowe, prawo zobowiązaniowe i prawo spadkowe – źródłami tego prawa były Kodeks
Zobowiązań z 27 października 1933 roku, który obejmował 17 tytułów i 645 artykułów,
a także ustawy specjalne np. prawo autorskie z 29 marca 1926 r., prawo wodne z 19 września 1922 r. ponadto na terenie byłego Królestwa Kongresowego obowiązywał Kodeks
Cywilny Królestwa Polskiego z dnia 1 czerwca 1825 r. który został wprowadzony na

31 Dane podaję za R. Moszyńskim.
32 Fragmenty wspomnień…, op. cit., s. 295.
33 Encyklopedia Powszechna Ultima Thule, 1936, s. 661 i 662.
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miejsce I Kodeksu Napoleona), obowiązywały ponadto druga i trzecia Księga Kodeksu
Napoleona (w wyjątkach) z1804, który w Polsce obowiązywał od 1 czerwca 1808 r. Ponadto w pewnym zakresie obowiązywało „Prawo o małżeństwie” z 12 czerwca 1836 r.
oraz dwie ustawy hipoteczne: „Prawo o ustalaniu własności dóbr nieruchomych o przywilejach i hipotekach” z roku 1818 i „Prawo o przywilejach i hipotekach” z roku 1825.
Mogło też mieć zastosowanie na terenie byłego zaboru austriackiego: „Kodeks Cywilny
Austriacki” z roku 1811, a tez wyjątkowo „Kodeks Cywilny BGB” z roku 1896 ( kodeks
niemiecki cywilny ) oraz zwyczajowe prawo węgierskie. W zakresie prawa handlowego
obowiązywała ustawa „Kodeks Handlowy” wprowadzony Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. (Kodeks Handlowy obowiązywał
aż do roku 2000, kiedy to został zastąpiony Kodeksem Spółek Handlowych). Natomiast
prawo wekslowe przyjęte ustawą z 8 kwietnia 1936 roku obowiązuje do chwili obecnej,
podobnie jak prawo czekowe z 8 kwietnia 1928 r.34 Podstawą polskiego prawa karnego
był Polski Kodeks Karny z 11 lipca 1932 r. wprowadzony Rozporządzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej.35 Poza dwoma działami prawa: prawem ustrojowym i materialnym
istotne znaczenie dla pracy sądów miało przedwojenne prawo procesowe. Źródłem
polskiego prawa cywilnego procesowego był „Kodeks Postępowania Cywilnego” z 29
listopada 1930 r., który został znowelizowany Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27 października 1932 r.. Kodeks ten w 864 artykułach zawierał cały
zespół przepisów dotyczących postępowania spornego łącznie z postępowaniem nakazowym i upominawczym. Było tam też postępowanie polubowne i egzekucyjne. Wśród
przyjętych tam zasad ogólnych trzeba było wymienić: zasady dyspozycyjności, równości stron, formalizmu procesowego, kierownictwa procesem przez Sąd. Tymi zasadami
były zobowiązane kierować się Sądy Polskie w okresie okupacji.
Zasadę kontradyktoryjności połączono z zasadą „:instrukcyjności”. Obowiązkiem
sądu było dopomaganie stronom w ustalaniu okoliczności sprawy. Możliwe było zarówno przesłuchanie świadków, jak i samych stron (w tym ostatnim wypadku możliwe
było odebranie od stron przysięgi). Wśród innych zasad procesu cywilnego wymieniono również: zasadę inicjatywy na rozprawie, kombinacji zasad ustności i pisemności. Wśród pozostałych zasad ówczesnego polskiego procesy należy wymienić: zasadę
swobodnej oceny dowodów, zasadę dwuinstancyjności. W literaturze wymieniono też
zasady sprawdzania legalności wyroków, którą wykorzystywał Sąd Najwyższy.36 Sprawy handlowe podlegały rozpatrywaniu przez specjalny wydział handlowy Sądu Okręgowego. Jak pisał w swojej pracy E. Waśkowski „System prawa cywilnego” Warszawa
1932 rok. Proces cywilny rozpoczynał się od złożenia przez powoda pozwu. Powinno
w nim znaleźć się dokładne określone żądanie. Jeśli chodzi o sprawy majątkowe ko-

34 Por. R. Longchamps de Berier, Wstęp do nauki prawa cywilnego, Warszawa 1922, F. Zoll, Prawo
cywilne, część ogólna. Warszawa 1936, Waśkowski, Teoria wykładania prawa cywilnego, Warszawa
1936, E. Muszalski, Prawo cywilne, 1932, E. Muszalski, Kodeksy cywilne, Warszawa 1936, J. Namitkiewicz, Zarys prawa handlowego, 1934, A. O. Szczygielski, Zasady prawa handlowego, Warszawa
1936.
35 Por. W. Makowski, Podstawy filozofii prawa karnego, 1920, W. Wolter, Polskie prawo karne, Warszawa 1932.
36 Por. E. Waśkowski, System procesu cywilnego, Warszawa 1932.
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nieczne było ponadto określenie wartości przedmiotu sporu. Konieczne zawsze było
przytoczenia okoliczności faktycznych uzasadniających to żądanie. Po przyjęciu pozwu
przez sąd, przewodniczący sądu wyznaczał termin rozprawy i jednocześnie wyznaczał
zarządzanie doręczenia pozwu drugiej stronie. Przebieg rozprawy – wg przedwojennych
przepisów był następujący. – Na początku odbywało się wywołanie sprawy i strony, powód
i pozwany przedstawiali swoje stanowiska, tj. zgłaszali ustnie żądania i wnioski, przedstawiali okoliczności faktyczne i dowody je popierające. Następnie odbywało się postępowanie dowodowe obejmujące zeznania świadków, przesłuchania stron, dokumenty, oględziny.37 Jeżeli
natomiast w przekonaniu sądu sprawa będzie wystarczająco wyjaśniona to przewodniczący
składu orzekającego zamykał rozprawę i wydawał wyrok lub rozprawę odraczał. Orzeczenia
sądowe były zaskarżalne, przysługiwały – podobnie jak obecnie – od postanowienia zażalenie a od wyroku I instancji apelacja. Możliwe też było postępowanie nadzwyczajne wznowienie postępowania. Natomiast sprawy egzekucyjne należały do właściwości sadów grodzkich i działających przy tych sądach komorników.38 Jak wskazywane wyżej w obecnej pracy
w okresie okupacji na trenie Generalnego Gubernatorstwa działały w ograniczonym zakresie polskie sądy karne, na podstawie materialnego prawa karnego. Również proces sądowy
oparty był na przepisach Polskiego Postępowania Karnego zawartego w „Kodeksie Postępowania Karnego” z 19 marca 1928 roku (wraz z późniejszymi zmianami).39 Jak podawano
w literaturze przedwojennej (St. Glazer „Zarys polskiego procesu karnego” Warszawa 1928 r.
oraz St. Śliwiński „Proces karny” Warszawa 1936 r.)zasadą podstawowa procesu karnego
polskiego było oparcie się na zasadzie ścigania przestępstw z urzędu (obok tego dopuszczalne jednak były skargi prywatne). Innymi zasadami przedwojennego procesu karnego były
zasady: skargowości, legalności, prawdy materialnej i swobodnej oceny dowodów, jawności,
bezpośredniości, ustności itd. Oskarżyciel publiczny miał prawo prowadzić dochodzenia
i śledztwa. Przewidywano również tymczasowe aresztowanie (tylko na mocy postanowienia
sądu). Prokurator przygotowywał akt oskarżenia, który miał odpowiadać specjalnej formie
(jedynie w sądach grodzkich wystarczało oznaczenie osoby oskarżonego i zarzuconego mu
czynu). Akt oskarżenia powinien ponadto w formie dodatku posiadać wykaz osób powołanych przez oskarżyciela na świadków oraz wskazanie innych dowodów koniecznych do
przeprowadzenia. „Na rozprawie, po sprawdzeniu obecności wezwanych, sąd bądź sprawę
odracza (w razie nieobecności oskarżonego, którego obecność jest niezbędna) bądź otwiera
przewód sadowy…”40 Rozpoczyna się on od odczytania aktu oskarżenia. Przewód sadowy
zamyka się natomiast po ukończeniu postępowania dowodowego. Do dowodów zaliczano:
zeznania świadków, oględziny, opinie biegłych i inne dowody. Po zakończeniu przewodu
przewodniczący udzielał głosu stronom w następującej kolejności: oskarżyciel publiczny,
oskarżyciel prywatny, powód cywilny, obrońca oskarżonego i wreszcie oskarżony. Po wysłuchaniu tych głosów sąd przystępował do tajnej narady zakończonej wyrokiem. Wyrok
zapadał bezwzględną większością głosów.41

37 Por. E. Waśkowski, System procesu cywilnego…, op. cit.
38 Ibidem.
39 S. Glazer, Wstęp do nauki prawa karnego, Warszawa 1928, S. Śliwiński, Proces karny, Warszawa
1936.
40 S. Glazer…, op. cit. s. 98,
41 Ibidem.
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Powyższa skrótowa analiza przepisów prawa materialnego i sądowego pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy stosowane przepisy prawne przed Polskimi Sądami w G.G.
odpowiadały zasadom obowiązującym w II Rzeczypospolitej Polskiej.
Okres okupacji był czasem niezmiernie ciężkiej próby, z której wyszło ono zwycięsko. „Po przyjeździe do Lublina PKWN przybył do sądu pułkownik Leon Chajn jako
delegat kierownika resortu sprawiedliwości i odbył konferencję z wiceprezesem Sądu
Apelacyjnego J. Prokopowiczem, sędzią Sądu Okręgowego Czesławem Szczepańskim,
kierownikiem Sądu Grodzkiego Antonim Balcerzykiem i Sądu Okręgowego J. Grzybowskim, którzy jako najstarsi służbą w myśl Prawa o ustroju sądów występowali
w charakterze kierowników instytucji sądowych. Na konferencji tej był również obecny
adwokat St. Kalinowski przedwojenny Dziekan Rady Adwokackiej’.42 Przyjęte ustalenia były następujące. Sądownictwo miał pracować wg wzorców przedwojennych. Na tej
podstawie zostaje ustalone kierownictwo sądów. Sądy miały prawo korzystać z pełnej
niezawisłości. Natomiast kierownicy Sądów Apelacyjnych mieli szerokie uprawnienia do przejawiania inicjatywy do organizacji sądów. Jako rewelacyjne trzeba przyjąć
stwierdzenia, że już w dniu 1 sierpnia 1944 r. sądownictwo lubelskie przystąpiło do pracy
związanej z samym wymiarem sprawiedliwości.43
Przystępując do pracy bezpośrednio po wyjściu okupantów sady stanęły wobec wielkich trudności. Trzeba było szybko zabezpieczyć gmachy sądowe, urządzenia i akta.
Zabezpieczanie mienia oraz nadanie właściwego kierunku licznym sprawom związanym z okresem przejściowym wymagały wielkiego wysiłku i poświęcenia wszystkich
bez wyjątku pracowników sądowych.44
Jak pisał Remigiusz Moszyński „Wojna i bezprawie okupantów wytworzyły kompletny chaos w szeregu dziedzin życia, tworząc wypadki nieprzewidziane dotychczasowym
ustawodawstwem pokojowym,, lub takie gdzie ściśle zastosowanie przepisu prawnego byłoby niesprawiedliwością”.45 „I tak np. w związku z tzw. pacyfikacją przeprowadzoną przez
Niemców, w szeregu miejscowości, stosowaniem różnego rodzaju bezprawnych lub niezgodnych z Konwencją Haską rekwizycji cały szereg inwentarza i innego mienia przeszedł
bezprawnie w posiadanie osób trzecich będących w dobrej wierze i obecnie mienie to jest
rewindykowane”.46 Innym problemem wymagającym sądowego uporządkowania prawnego były związane z masowymi wysiedleniami i zabieraniem ziemi chłopom zacieranie
granic i łączenie gospodarstw i budynków. Ponadto były i takie sytuacje jak „bezprawne wymagania okupanta odnośnie konieczności zatwierdzania przez władze okupacyjne
czynności notarialnych, które wytworzyły tą sytuację, że często mienie przechodziło nieformalnie z rąk do rąk, wywołując stosunki między kilkoma stronami”.47
Bardzo trudnym problemem był status prawny mienia opuszczonego. Dalej w swoim
sprawozdaniu Remigiusz Moszyński – sędzia Sadu Apelacyjnego tak pisze „Podkreślić
należy, że sady w sprawach karnych zajęły nieprzejednane stanowisko tępienia zdrajców

42 Fragmenty wspomnień…, op. cit., s. 305.
43 R.Moszyński, Przyczynek do historii sądownictwa…, op. cit., s. 23.
44 Por. J. Kasperek, op. cit., s. 98.
45 R. Moszyński, Przyczynek do historii sądownictwa…, op. cit., s. 21.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
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narodu i kolaboracjonistów. W sprawach zaś cywilnych sady samorzutnie uznały za
nieobowiązujące wszelkie przepisy okupacyjne (w sprawach majątkowych) i oparte na
nich stosunki prawne”.48
W roku 1944 dokonano zjednoczenia trzech związków grupujących zawody prawnicze: Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów, Zrzeszenia Pracowników Sądowych (urzędników)
i Związku Niższych Funkcjonariuszy,w ich miejsce utworzono jeden Związek Pracowników
Sądowych i Prokuratorskich jako pierwszy w Polsce. W roku 1944 skasowano też urzędy hipoteczne a prowadzenie spraw hipotecznych przekazano sądom. Rozpoczął też bezpośrednio po
wojnie notariat swoje czynności. Z przedwojennej liczby 22 notariuszy pozostało 13 i ci przystąpili do pracy.49 Podobnie działalność wznowiła adwokatura. Okres bezpośrednio po wyzwoleniu już w roku 1944 a jeszcze przed 9 majem 1945 tak opisywał w swoich wspomnieniach
cytowany wyżej sędzia Remigiusz Moszyński. „W opisanych wyżej warunkach praca sądów
– co trzeba przyznać – nie była łatwa. Jednakże dzięki zasługującej na podkreślenie ofiarnej
pracy urzędników i biegłych sądowych rozprawy sądowe, choć to z istoty wymagało to pewnego czasu, przygotowane zostały szybko i sprawie. Już bowiem w dniu 12 września 1944 r.
odbyła się pierwsza sprawa sądowa i po raz pierwszy od 5 lat sąd ogłosił wyrok „W Imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej”.50 Również w tym samym czasie uruchomiono również samorzutnie sądy grodzkie i Sąd Okręgowy w Zamościu i zaczęły one wydawać wyroki. Przytaczając
powyższe udokumentowane fakty trzeba wreszcie sięgnąć do ocen z tamtego okresu. Takie
oceny zawarto między innymi w pracy zbiorowej wydanej nakładem Ministerstwa Obrony
Sprawiedliwości w roku 1945 pod tytułem „Wymiar Sprawiedliwości w Odrodzonej Polsce”
w artykule pt. „Próba bilansu” tak pisano na stronach 15 – 23 tej pracy „Praca sądownicza
w okresie sprawozdawczym nie była łatwa. Przystosowanie się do nowych form ustroju sądowego… funkcjonowanie bez dostatecznych podstaw prawnych wskutek wybiegania potrzeb
życia szybciej od możliwości nadania im szaty prawnej, istnienie nieufności przybierającej tu
i ówdzie gorszące formy – dyskryminacji godności zawodowej sędziego a zwłaszcza prokuratorów, nieznajomość przepisów prawnych naszych organów wykonawczych, deprawacja
społeczeństwa wskutek okupacji na ziemiach naszych, ciężkie warunki materialne sądowników, specyficzna niezaradność życiowa w warunkach nienormalnego życia jakie przeżywała
nasza państwowość, brak oparcia w społeczeństwie, trudności w pokonywaniu trudności
administracyjnych i gospodarczych… oto najważniejsze trudności w pracy sądownictwa…
Zamiłowanie do legalizmu poszanowanie dla władzy sprawiło, że sądownictwo szybko stanęło do pracy… Przymierając głodem, przezwyciężając piętrzące się trudności, pozbawione
literatury prawniczej – szybko potrafiło odbudować swoje agendy i ferować w nieoszklonych
i nieogrzanych salach rozpraw wyroki w imieniu (Demokratycznej) Rzeczypospolitej Polskiej”.51
Analizując publikacje sędziego Remigiusza Moszyńskiego w kontekście powyższych
przytoczonych faktów i opinii warto zastanowić się nad tym fenomenem, drogi jakie
przeszło społeczeństwo Polski od roku 1918 do roku 1945 jeśli chodzi o rozwój kultury
48 Ibidem, s. 23.
49 R. Moszyński, Przyczynek do historii sądownictwa…” op. cit., s. 23.
50 Id., „Fragmenty wspomnień…” op. cit., s. 362.
51 Próba bilansu„Wymiar sprawiedliwości w odrodzonej Polsce” artykuł „Próba bilansu” Warszawa
1945, s. 15.
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prawnej. Analizując przedwojenne opracowania tego autora a zwłaszcza publikację „Sąd
i Społeczeństwo”52 warto odnotować następujące fakty i opinie. W przytoczonym przez
niego opracowaniu Stefana Grabowskiego, zamieszczonym w „Głosie Sądowym” 4/36 pt.
„Z narodzin sądownictwa wielkopolskiego” pisze on tak „na początku 1919 r. w całej byłej
dzielnicy pruskiej, na Śląsku, w Berlinie, w Prusach Zachodnich i w Westfalii w różnych
zawodach było tylko 133 prawników Polaków, w tym trzech sędziów, a potrzeba było do
sądownictwa i administracji około trzech tysięcy… Niestety operuje się pojęciem byłego
zaboru pruskiego, austriackiego lub rosyjskiego, jeszcze obowiązują narzucone nam przepisy zaborcze, pisane w obcym języku, nie ma jeszcze jednolitości polskiego ustawodawstwa, ciągle ma się do czynienia z dokumentami w obcym języku, który trzeba znać by te
dokumenty i księgi hipoteczne zrozumieć, sposób urzędowania i poglądy prawnicze nie
są bynajmniej zunifikowane”.53 Autor dalej bardzo przekonująco wyjaśnia dlaczego każdy kraj powinien mieć specyficzne da siebie prawo cyt. „Prawo jest konserwatywne, jest
dorobkiem ogólnoludzkim. Kodeksy cywilne obowiązują długie lata i w różnych krajach.
Kodeks Napoleona, a prawo rzymskie jeszcze jest fundamentem prawa cywilnego, mimo
to prawo każdego narodu ma swoje indywidualne cechy. Na unifikację ustawodawstwa
dłużej trzeba czekać niż w innych dziedzinach życia”.54 Stan z początku II Rzeczypospolitej wymagał zdaniem wielu ówczesnych prawników szybkiej kodyfikacji prawa „Skodyfikowanie prawa nie należy do nas sądowników ale unifikacja (ujednolicenie) naszego
poglądu prawnego w jedną myśl prawniczą polską. Przeszkadza w tym często to, iż część
palestry i magistratury (administracji) zapatrzona jest w dawne wzory obcego ustawodawstwa, jako rzekomo w prawdziwe, dobre wzory…”.55 Porównując ten stan prawny
z końcem II Rzeczypospolitej a także z okresem okupacji w G.G można stwierdzić że uzyskano cenne, bardzo dobre wyniki w zakresie tworzenia i stosowania prawa. Powstał system nowoczesny, system prawa polskiego w znacznym zakresie skodyfikowany. To te właśnie prawo stosowały Sądy Polskie w G.G. Ugruntowany został również w społeczeństwie
następujący pogląd cyt. „Społeczeństwu wystarczy świadomość, że nie można rozkazać
sędziemu by w ten lub inny sposób osądził sprawę i nie można go pociągnąć do odpowiedzialności za wydanie wyroku zgodnego z ustawą i sumieniem. Wszystkie inne kwestie,
to jakieś niepotrzebne wątpliwości…”.56
Próbując podsumować to opracowanie można postawić pytanie jaki to czynnik pozwolił Sądom Polskim w okresie okupacji przetrwać ten trudny okres próby. Wypada
w tym miejscu zacytować Papieża Jana Pawła II, który w przemówieniu w UNESCO (w
roku 1984 ) powiedział, że tym co pozwoliło przetrwać polskiemu społeczeństwu okres
zaborów i okupacji to była właśnie kultura, poczucie tożsamości, prawości i słuszności własnych postaw i zachowań. Częścią tej kultury była niewątpliwie kultura prawna
i religijna społeczeństwa polskiego, która mimo tylu zagrożeń pokazywała regułę zachowania w najtrudniejszych nawet warunkach. Zawsze jako jasna busola była świadomość
tego co jest właściwe, prawe i słuszne. Pozwalało to w obliczu zagrożenia i nieprawości
52 R. Moszyński, Sąd i społeczeństwo, 1948.
53 S. Grabowski, Z narodzin sądownictwa wielkopolskiego, „Głos Sądowy”, 4/36.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 R. Moszyński, Sąd i społeczeństwo…, s. 28.
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oceniać społeczeństwu czy siła, która to zagrożenie sprawia jest nośnikiem Prawdy, Dobra i Piękna czy też zagrożeniem tych wartości. Dokonywane w takich okolicznościach
wybory miały charakter wyborów fundamentalnych.57 Na zakończenie obecnych rozważań pragnę zaprezentować w oryginale przemyślenia wieloletniego sędziego Remigiusza Moszyńskiego o uwarunkowaniach pracy sędziego (w tym w okresie okupacji
również) oraz wojenny wiersz jego córki Kaliny Moszyńskiej za który groziła jej kara
śmierci w roku 1944. Świadomi przyjętych zobowiązań wobec Ś.P Prof. dr. hab. Henryka Groszyka pozwalamy sobie przedstawić te fragmenty okupacyjnego życia, które
były również Jego udziałem. Sędzia Remigiusz Moszyński tak pisał o uwarunkowaniach
pracy sędziego „sędzia musi stosować ustawę, jest nią związany, stosowanie zaś ustawy
nie zawsze jest sprawiedliwe, czy to ze względu na zmianę warunków ekonomicznych
i społecznych, w których została wydana, czy ze względu na okoliczności konkretnej
sprawy. Ile to trzeba wyczucia aby nie wpaść z jednej krańcowości w drugą”.58 Pytając
zatem jak stosować prawo w sądowym stosowaniu prawa autor próbuje odpowiedzieć:
„stosując ściśle ustawę jakże łatwo wydać wyrok zgodny z przepisem prawa, ale niesprawiedliwy. Kiedy SUMMA IUS będzie SUMMA IURI. Nie mówię już o teoretyzowaniu,
oderwanym od życia (kiedy sądy przekształciły się – jak im niekiedy zarzucają w seminaria prawnicze uprawiając sztukę dla sztuki)”.59 Autor analizując relacje pomiędzy
brzmieniem ustawy a zasadami słuszności twierdzi, że powinien on starannie te dwie
racje rozważyć. W poglądach swych na tą kwestię przychylał się jednak do poglądów
Antoniego Peretiatkewicza (zamieszczonych w Nowym Prądzie w Prawoznawstwie)60
cyt. „Należy jednak pamiętać, że sędzia jest powołany do stosowania a nie krytykowania ustaw. Jeżeli sędzia powołując się względami słuszności da jej pierwszeństwo nad
suchy przepis prawa zdaniem jego niesprawiedliwy to zniknie pewność prawa, a pewność ta, choćby przy złych przepisach lepsza jest niż niczym nie skrępowana swoboda
sędziego”.61 Autor stawia zatem sobie i kolegom twarde pytania (tak ważne zwłaszcza
w okresie okupacji) kim jest sędzia i tak sobie i innym odpowiadał wówczas: cyt. „sędzia
jest zwykłym omylnym człowiekiem, i działając w najlepszej wierze, bez żadnej świadomości samowoli może zacząć operować pojęciami klasowymi, zawodowymi, sympatiami do pewnych zawodów, narodowości, wyznań i podchodzić do sprawy z pewnym
gotowym ogólnym nastawieniem. Granica zaś kiedy można nie stosować prawa w imię
słuszności, jest tak względna, zaś samo pojęcie słuszności tak obszerne i nieuchwytne,
że bardzo łatwo można pójść po pochyłej równi”.62 Mimo tych teoretycznych dylematów
sędzia musi decydować w konkretnej rzeczywistości, w tym również w skomplikowanej
rzeczywistości okupacyjnej i autor tak pisał o swojej postawie i o postawach kolegów
z sądu „A jednak wyrok sądowy winien godzić te, często sprzeczne ze sobą rzeczywistości będąc w zgodzie z przepisem prawa. Jak pisze Profesor Aleksander Mogilnicki
w pracy „Ogólne zasady prawa”, że należy uwzględnić nie tylko tekst ustawy i jej moty57 Por. Przemówienie Jana Pawła II w UNESCO w 1984.
58 R. Moszyński, Sąd i społeczeństwo, s. 29.
59 Ibidem.
60 A. Peretiatkowicz, Nowy Prąd w Prawoznawstwie, 1945.
61 A. Peretiatkowicz, op. cit., R. Moszyński, Sąd i społeczeństwo…, s. 29.
62 Ibidem.
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wy, ale i ogólne przekonanie społeczeństwa co do słuszności takiego rozstrzygnięcia.63
Pogląd ten również popierał Narcyz Sołtan w szkicach etycznych i prawniczych, drukowanych w 1927 roku w Gazecie Policji i Administracji „sędzia powinien kierować
nie tylko wpływem chłodnego rozsądku… wyroki powinny zawierać nie tylko prawdę
prawną, ale i moralną, bo inaczej sędzia będzie tylko rzemieślnikiem”.64 Na koniec swoich rozważań sędzia R. Moszyński cytuje Benthama. „Bentham pisze, że sędzia nie tylko
winien być sprawiedliwy, ale również sprawiać wrażenie na innych, że jest sprawiedliwy. Społeczeństwo powinno się zorientować ile pracy, intencji i kultury prawnej winien
włożyć sędzia do swej pracy by być w zgodzie z ustawą, sumieniem, słusznością i opinią,
wydać rozstrzygnięcie słuszne i formalnie i co do treści, i nie pójść nawet nieświadomie
za głosem fałszywej opinii i demagogii”.65 Całe obecne opracowanie i przytoczone fakty
świadczą, że polskie sądownictwo w Lublinie i regionie właściwie spełniało swą rolę.
Natomiast ze względu na szczupłość miejsca nie miałem możliwości szerzej napisać
o okolicznościach i warunkach życia w okupowanym Lublinie i Regionie Lubelskim.
Symbolicznym podsumowaniem obecnej pracy mogą być losy autorki okupacyjnego
wiersza, który zaprowadził ją Kalinę Moszyńską (córkę sędziego Remigiusza Moszyńskiego) na próg śmierci, po wyroku wydanym w zabytkowej kaplicy zamkowej zamku
lubelskiego ( z czasów Władysława Jagiełły). Mimo, że nikogo wiersz nie nazywał po
imieniu, nikogo formalnie nie oskarżał a mimo to był niebezpieczny… Miał rację dlatego obecny Błogosławiony Jan Paweł II mówiąc, że kultura jest bardzo ważna (w tym
kultura prawna).
Kalina Moszyńska
1. Ustawiono ich w szeregu
na rozmokłym, brudnym śniegu
Obok rzeka, zimne fale
toczy cicho i wspaniale

4. Nawet białe chmurki małe
otuliły niebo całe
które smutne, które białe
tu zebranym ulżyć rade

2. Oni oczy jak sztandary
wznieśli hen, nad tłum ten szary
Naokoło cisza głucha
słychać tylko brzęk łańcucha
zaciśnięte, nieme wargi
straszne ślą do Boga skargi

5. Nagle z hukiem padły strzały
legł z nich każdy lecz wspaniały
został śmierci pełen wzgardy
wyraz twarzy dumny, hardy
A wokoło, a w oddali
ludzie w osłupieniu stali

3. Wyszło słońce, słońce duże
chciwie patrzy w krwi kałuże
i promieniami złocistymi
otuliło ten szmat ziemi
a ktoś rzucił w te kałuże
rozkwitnięte białe róże

6. Białe róże krew wypiły
aż się biedne z czerwieniły
Leżą białe – purpurowe
jak sztandary narodowe

7. Krew niewinna wsiąkła w pola
krew niewinną spija rola
by w wiosennych dni rozkwicie wzrosło nowe, bujne życie.

63 Por. A. Mogilnicki, Ogólne zasady prawo, Warszawa 1946 r.
64 N. Sułtan, Szkice etyczno– prawnicze, „Gazeta Policji i Administracji” 1927.
65 J. Bentham znany prawnik angielski wypowiedź przytaczam za R. Moszyńskim, op. cit.
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