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Prawo materialne jest niezwykle rozbudowaną częścią prawa 
administracyjnego. Stanowi równocześnie znakomity obszar 
referencyjny, w którego zwierciadle możemy szczególnie 
wyraźnie ujrzeć poszczególne instytucje prawa administracyjnego, 
ale także zaobserwować preferowany przez ustawodawcę system 
wartości, innowacyjny albo przeciwnie – zachowawczy sposób 
regulacji wymagający skomentowania. Dla przedstawienia staran-
nie dobranego materiału normatywnego w obszarze administra- 
cji ingerującej, świadczącej oraz infrastruktury, przyjęto jednolity 
w całej książce schemat opisu podejmowanych zagadnień, na 
który składa się wprowadzenie, opis pojęć podstawowych, przed-
stawienie praw i obowiązków jednostki, administracja danej 
dziedziny spraw, prawne formy działania dla wykonywania 
zadań publicznych ustalone. Opis każdego rozdziału kończy ocena 
regulacji.
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Wykaz skrótów

Akty prawne

DekPomSpoł – dekret z dnia 22 listopada 1947 r. w sprawie mocy obowiązującej niektó-
rych przepisów ustawodawstwa z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 65, poz. 389) 

EuKarSpoł – Europejska Karta Społeczna z dnia 18 października 1961 r. (Dz.U. z 1999 r. 
Nr 8, poz. 67)

EuKodZab – Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego 
Konwencja ramowa – Ramowa konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, 

sporządzona w Kijowie, z dnia 22 maja 2003 r.
MiedzPakt – Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych 

(Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169)
p.b. – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
p.o.ś. – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
PowDekl – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.
RozpRodzW – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. 

w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 712)
TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. 

UE C 326 z dnia 26 października 2012 r.)
Traktat z Lizbony – Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 

ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie, z dnia 13 grudnia 
2007 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569)

u.d.i.p. – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. 
Dz.U. 2016 r., poz. 1764 ze zm.)

u.d.l. – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016, 
poz. 1638 ze zm.)

u.g.n. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
u.o.d.o. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. 

Dz.U. z 2016 r., poz. 922)
u.o.s. – ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej (Dz.U. Nr 92, poz. 726 ze zm.)
u.p.a. – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-

łaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.)
u.p.n. – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. 

z 2017 r., poz. 783) 
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u.p.s. – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) 
u.p.s.90 – ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 87, poz. 506 ze zm.)
u.p.w. – ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 

publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 352 ze zm.)
u.p.z.p. – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
u.ś.o.z. – ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-

nych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)
u.z.m. – ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
WolUst – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817)

Organy orzekające

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
TK – Trybunał Konstytucyjny
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny

Pozostałe skróty

ABI – Administrator bezpieczeństwa informacji
ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
BCR – Binding Corporate Rules
DPS – domy pomocy społecznej
EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza
GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
GUS – Główny Urząd Statystyczny
isp – informacja sektora publicznego
j.s.t. – jednostki samorządu terytorialnego
NATO – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych 
OZE – odnawialne źródła energii
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
PARPA – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
RCB – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
RP – Rzeczpospolita Polska
UE – Unia Europejska
UNESCO – organizacja, której celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dzie-

dzinie kultury, sztuki i nauki
URE – Urząd Regulacji Energetyki
WE – Wspólnota Europejska
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Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. Urz. L 202 z 3.08.2005 r.)

Rozporządzenie (WE) Nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. 
(Dz.U. UE L 119/1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 
2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 
transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013 r., 
s. 1)

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. UE L 281 z 1995 r.)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. (2002/58/WE) w spra-
wie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komu-
nikacji elektronicznej (Dz.U. UE L 20 z 2002 r.)
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. (2006/24/WE) 
w sprawie zatrzymania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze 
świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem 
publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE (Dz.U. UE L 
z 2006 Nr 105)

Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. 
w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U. UE 
L 2003.345.90, Dz.U.UE – sp.13–32 701)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych 
(dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.Urz. UE L 95/1)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmie-
niająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego (Dz.Urz. UE L 175 z 2013 r., s. 1)

Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. prze-
widująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 
i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału 
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 
i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 156 ze zm.)

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawia-
jąca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) 
(Dz.Urz. UE L 108 ze zm.)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko (Dz.Urz. UE L 26 ze zm.)

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, (Dz. Urz. UE C 303 z 14.12.2007 r.)
Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 83 z 2010 r.)
Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 

83 z 2010 r.)
Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską, z jednej 

strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej 
strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38)

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Safe Harbor z dnia 26 lipca 2000 r.
Protokół umieszczający pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nieobjęte 

Traktatem o funkcjonowaniu UE (Dz.Urz. UE C 326)
Traktat lizboński (Dz. Urz. UE C 306 PL z 17.12.2007 r.)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie strategii UE 

w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków 
spożywania alkoholu (Dz.Urz. UE C 187E/160)

Umowa podpisana w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r. między Rzecząpospolitą Polską oraz 
Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk 
żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń (Dz.U. z 2004 r. Nr 36, poz. 325)

Umowa sporządzona w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r. między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a  Rządem Republiki Litewskiej o  współpracy i  wzajemnej pomocy 
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w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 38, poz. 341)

Umowa sporządzona w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania awa-
riom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 185, poz. 1536)

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej 
pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, 
sporządzona w Warszawie dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 22, poz. 201)

Umowa podpisana w Warszawie dnia 19 lipca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy i wzajemnej pomocy w dzie-
dzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym 
wydarzeniom oraz usuwania ich następstw (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1737)

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współ-
pracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz 
w usuwaniu ich następstw, podpisana w Warszawie, z dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 13, poz. 8)

1.2. Akty prawa krajowego

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1920 r. o ograniczeniach w sprzedaży i spożyciu napojów alko-

holowych (tekst jedn. Dz.U. z 1922 r. Nr 35, poz. 299 ze zm.)
Ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. w sprawie wolności zgromadzeń przedwyborczych, (Dz.U. 

R.P. Nr. 66, poz. 59)
Ustawa z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających 

(Dz.U. Nr 72, poz. 559 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów 

alkoholowych (przeciwalkoholowa) (Dz.U. Nr 51, poz. 423 ze zm.)
Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o zgromadzeniach (Dz.U. z 1932 r. Nr 48, poz. 450 ze zm.)
Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. 1933, Nr 51 poz. 396)
Ustawa o publicznej służbie zdrowia z dnia 15 czerwca 1939 r. (Dz.U. z 1939, Nr 54, poz. 342)
Ustawa z dnia 4 lipca 1947 r. o planowej gospodarce elektrycznej (Dz.U. z 1947, Nr 52, 

poz. 271)
Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz.U. z 1954 r. 

Nr 32, poz. 135)
Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz arty-

kułach sanitarnych (Dz.U. Nr 1, poz. 4 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz.U. Nr 12, poz. 62)
Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz.U. Nr 69, poz. 434 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach (Dz.U. z 1962 r. Nr 20, poz. 89 ze zm.)
Ustawa z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz.U. z 1962 r. Nr 32, 

poz. 150)
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Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 

Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 

z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz.U. z 1984 r. Nr 21, poz. 96)
Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz.U. Nr 4, poz. 15 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.)
Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2013 r., poz. 397 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1782 ze zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 603 ze zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 736)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, 

poz. 408 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 

ze zm.)
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 

639 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, 

poz. 415 ze zm.)
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. Nr 392 

ze zm.)
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. 

z 2017 r. Nr 125)
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924 

ze zm.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 

2147 ze zm.)
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. 

Nr 24, poz. 198 ze zm.)
Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją 

skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 491 ze zm.)
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz.U. 

z 2016, poz. 543 ze zm.)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym· (tekst jedn. Dz.U. z 2016, 

Nr 814 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 

(Dz.U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412 ze zm.)
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 706 ze zm.)
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Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 576)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672 

ze zm.)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121)
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych 

z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 907 ze zm.)

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych, (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 100, poz. 1087)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 
2142 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., 
1030 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 poz. 1727 ze zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.)
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., 

poz. 1446 ze zm.)
Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz 

ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 33, poz. 285)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób za-
kaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 

584 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 

1489 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 879, 
ze zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390)
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. 

z 2015 r., poz. 775)
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn. 

Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 ze zm.)

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   19 21.11.2017   11:20:22



Bibliografia 20 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1166)
Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami 

Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotni-
czych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzona 
w Brukseli, z dnia 23 lipca 2007 r., oraz w Waszyngtonie, z dnia 26 lipca 2007 r. (Dz.U. 
z 2008r. Nr 196, poz. 1212)

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 186 ze zm.)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1866 ze zm.)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w wojewódzkiej 
(tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1160 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 131, 

poz. 1076)
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. 

Nr 76, poz. 489 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1537 ze zm.)
Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwe-

stycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 966 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497)
Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem 

skutków powodzi z 2010 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 835 ze zm.)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 

i 1991 ze zm.)
Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. 

Dz.U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.)
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 

1638 ze zm.)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 

ze zm.)
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz.U. z 2016, 

poz. 1251 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wy-

korzystujące energię oraz o kontroli realizacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 1790)
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2017 r., poz. 1148 

ze zm.)

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   20 21.11.2017   11:20:22



 21 Bibliografia

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r., poz. 774 i 1688)

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w za-
kresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1812)

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1485)
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1916)
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2015 r., poz. 1994 ze zm.)
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 

1890 i 2260)
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 

z 2016 r., poz. 961 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016, poz. 831)
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 

z 2016 r., poz. 2259 ze zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora pu-

blicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 352 ze zm.)
Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. – Prawo o zgromadzeniach, (Dz.U. z 2017 r., poz. 579)
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym 

i zabudowaniu osiedli (Dz.U. z 1928 r. Nr 23, poz. 202 ze zm.)
Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 

7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad osobami, w sto-
sunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu 
(Dz.U. Nr 25, poz. 110)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad i trybu sprawowania kontroli legalności skierowania i przebywania 
w stacjonarnych zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej osób, na które 
został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, oraz warunków, 
w jakich osoby te przebywają (Dz.U. Nr 25, poz. 111)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu po-
stępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób umieszczonych w zakła-
dach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach przystosowania społecznego (Dz.U. 
Nr 25, poz. 113)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad i trybu sprawowania kontroli legalności skierowania i przebywania 
w stacjonarnych zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej osób, na które 
został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, oraz warunków, 
w jakich osoby te przebywają (Dz.U. Nr 25, poz. 120 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra – Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 7 maja 
1983 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej oraz 
w międzynarodowych portach morskich (Dz.U. Nr 25, poz. 121)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia 
Ministerstwa Zdrowia (Dz.U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1018)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie treści, wielko-
ści, wzoru i  sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących 

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   21 21.11.2017   11:20:22



Bibliografia 22 

o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim 
(Dz.U. Nr 199, poz. 1950)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-
nego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 164, poz. 1587)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przy-
padku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 164, poz. 1588)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów 
psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania 
środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychia-
trycznej do spraw środków zabezpieczających (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1133)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy (Dz.U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233)

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu 
Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. Nr 225, poz. 1350)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. 
w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, (Dz.U. z 2004 r. Nr 94, poz. 923)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicz-
nych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informa-
tyczne służące do przetwarzania danych osobowych, (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i rein-
tegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych w jednostkach 
organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. z 2007 r. Nr 5, poz. 40)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego 
w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schro-
niskach dla nieletnich (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 627)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. 
w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi 
Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1536)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów 
administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu 
ich funkcjonowania (Dz.U. Nr 226, poz. 1810)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego 
Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Dz.U. Nr 83, poz. 541)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony 
infrastruktury krytycznej (Dz.U. Nr 83, poz. 542)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i trybu 
działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 508)

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   22 21.11.2017   11:20:22



 23 Bibliografia

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2011 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji 
służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 103, poz. 601)

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu 
Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 225, 
poz. 1350)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie po-
mieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych 
i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach 
i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi 
i izb (Dz.U. z 2012 r., poz. 638 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwali-
fikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wyko-
nujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu 
opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie 
z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 734)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyj-
nego (Dz.U. z 2013 r., poz. 368)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień 
i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1850)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wykazu nowych 
substancji psychoaktywnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2017)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie za-
kresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 
narkomanii (Dz.U. z 2015 r., poz. 1249)

Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2015 r., poz. 1908 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146)

Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania 
statutu Ministerstwu Zdrowia (M.P. z 2014 r., poz. 19)

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (Dz.Urz. Ministra Zdrowia Nr 8, poz. 48 
ze zm.)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych 
(M.P. z 2015 r., poz. 1280 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 lipca 2016 r. w spra-
wie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora 
publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1011)

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   23 21.11.2017   11:20:22



Bibliografia 24 

Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych 
(Dz.U. Nr 23, poz. 93 ze zm.)

2. Orzeczenia sądów

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z  dnia 3 maja 2007  r. w  sprawie 
Bączkowski i inni przeciwko Polsce (skarga nr 1543/06)

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 września 1993 r., K 17/92, OTK 1993, 
nr II, poz. 33

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 1998 r., K 36/97, OTK ZU 
nr 5/1998, poz. 65

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 1998 r., K 10/97, OTK ZU nr 3/1998, 
poz. 29

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 1998 r., K 22/98, OTK ZU nr 7/1998, 
poz. 115

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. K 14/03, Lex el.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2006 r., sygn. akt K 21/05, LexPolonica 

Nr 72315
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r. sygn. akt K 44/12, http://

ipo.trybunal.gov.pl
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z  dnia 4 listopada 2014  r., SK 55/13, OTK ZU 

nr 10A/2014, poz. 111
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2006 r., sygn. akt: I OSK 

329/06, CBOSA
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2003 r., 

II SA 982/01, CBOSA
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2003 r., 

II SA/Po 502/03, CBOSA
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2006 r., 

II GSK 39/06, CBOSA
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 maja 2015 r., 

III SA/Gl 65/15, CBOSA
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 marca 2012 r., 

I SA/Ol 99/12, CBOSA
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2015 r., 

I SA/Bk 19/15, CBOSA

3. Literatura

Banaszak B., Wygoda K., Regulacja prawna ochrony danych osobowych w Polsce w świetle 
ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. i standardów europejskich, w: Wyrzykowski M. (red.), 
Ochrona danych osobowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999 

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   24 21.11.2017   11:20:22



 25 Bibliografia

Banaszak B., Bernaczyk M., Konsultacje społeczne i prawo do informacji o procesie prawo-
twórczym na tle Konstytucji RP oraz postulatu otwartego rządu, Zeszyty Naukowe 
Sądownictwa Administracyjnego 2012, Nr 4

Banaszkiewicz A., Prawnomiędzynarodowe źródła prawa administracyjnego w: Współ-
czesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej 
Błaś A., Nowacki K. (red.), Wrocław 2005

Bandarzewski W., Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu 
zadań pomocy społecznej (wybrane zagadnienia), Casus 2003, Nr 27

Barlicki R., Bartosiewicz M., Haczkowska M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, Warszawa 2012

Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2007
Barta J., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2001 
Bąkowski T., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, 

Kraków 2004
Bernaczyk M., Opinia prawna z 21 września 2011 r. o ustawie z dnia 16 września 2011 r. 

o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, 
Wrocław, (https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/12/Opinia_Re_Use.
pdf dostęp 1.03.2017)

Bernaczyk M., Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zarys instytucji, 
(http://www.innowacyjna.zpp.pl/contents/zpp/pdf/konf_inaugurujaca/Innowacyjna_
Wroclaw_Informacja_publicznej_Bernaczyk.pdf. dostęp 30.03.2017)

Biernat S., Problemy prawne sprawiedliwego rozdziału dóbr przez państwo, Kraków 1985
Błachucki M., Sibiga G., Postępowanie w sprawie ponownego wykorzystywania ISP przeka-

zywanych na wniosek w: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, 
Ministerstwo Cyfryzacji 2016

Błachucki M., Górzyńska T. (red.), Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności 
i praw obywateli, Warszawa 2014

Błaś A., Czynności faktyczne organów administracji publicznej w: Koncepcja systemu 
prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego. 
Zakopane 24–27 września 2006, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2007 

Boć J. w: Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Wrocław 2004 
Boć J., O bezpieczeństwie w: Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej admi-

nistracji publicznej, Chajbowicz A., Kocowski T. (red.), Wrocław 2009 
Bubiło J., Rola administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego w polskim 

porządku prawnym – wybrane aspekty praktyczne w: Dziesięć lat reformy ustro-
jowej administracji publicznej w Polsce, Parchomiuk J., Eliasz B., Kruk E. (red.), 
Warszawa 2009

Budzisz R., Jaworska-Dębska B., Wlaźlak K., Rola samorządu terytorialnego w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii, Studia Prawno-Ekonomiczne 2007, Nr 76

Budzisz R., Jaworska-Dębska B., Wlaźlak K., Rola samorządu terytorialnego w zakresie 
wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (część pierwsza), Studia 
Prawno-Ekonomiczne 2009, Nr 79

Budzisz R., Jaworska-Dębska B., Wlaźlak K., Rola samorządu terytorialnego w zakresie 
wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (część druga), Studia 
Prawno-Ekonomiczne 2009, Nr 80

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   25 21.11.2017   11:20:22



Bibliografia 26 

Burczyński T., Bezpieczeństwo danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen, 
w: Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, Szpor G. (red.), Warszawa 2011 

Byrski J., Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wybrane zagadnienia, 
w: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych 2010, Sibiga G. (red.), dodatek 
specjalny do Monitora Prawniczego 2011, Nr 3

Castles S., Miller M.J., The age of migration: international population movements in the 
modern world, New York, 2009

Cerrillo-i-Martínez A., The Reuse of Public Sector Information in Europe and Its Impact 
on Transparency, European Law Journal, 2012 Vol. 18, No. 6 

Cybichowski Z., O pojęciu i istocie przynależności państwowej. Warszawa 1920
Czapliński W., Problematyka obywatelstwa w aktualnych pracach Rady Europy, Studia 

Europejskie, 1998, Nr 2
Człowiekowska J., Prawo międzynarodowe jako źródło prawa administracyjnego, w: Źródła 

prawa administracyjnego, J. Zimmermann, P. Dobosz (red.), Kraków 2005 
Dercz M. (red.), Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz, Warszawa 2016, Lex el.
Dercz M., Izdebski H., Rek T., Prawo publiczne ochrony zdrowia, Warszawa 2013
Dobek A., Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony, Studia Erasmiana Wratilslaviensia 

2009, Nr 2 
Drobek P., Piskorz-Ryń A., Prawne problemy ponownego wykorzystania zasobów rejestro-

wych. Zagadnienia wybrane w: Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, red. 
Gryszczyńska A., Warszawa 2016

Drozd A., Pojęcie danych osobowych – uwagi wstępne, w: Ochrona danych osobowych 
w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, P. Fajgielski (red.), Lublin 2008

Drozdowska U., Zastosowanie podstawowych modeli organizacji opieki zdrowotnej w sys-
temach zdrowotnych wybranych krajów, w: Uwarunkowania systemu opieki zdro-
wotnej w Polsce, T. Mróz (red.), Temida II, Białystok 2012

Drozdowska U., Sikorski S., Kształtowanie się systemu opieki zdrowotnej w Polsce po 
przemianach ustrojowych 1989 r., w: Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej 
w Polsce, T. Mróz (red.), Białystok 2012

Drozdowska U., Zastosowanie podstawowych modeli organizacji opieki zdrowotnej w sys-
temach zdrowotnych wybranych krajów, w: Uwarunkowania systemu opieki zdro-
wotnej w Polsce, T. Mróz (red.), Białystok 2012

Dudzik S., Przekształcenia polskiego prawa energetycznego pod wpływem prawa Unii 
Europejskiej w: Europeizacja prawa administracyjnego, System prawa administra-
cyjnego, Tom III, Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Warszawa 2014

Dynia E. Obywatelstwo w świetle prawa międzynarodowego, Zeszyty Naukowe UMCS 
„Annales” 2000, Nr 4

Dziliński B., Prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Uwagi na tle 
transpozycji dyrektywy 2003/98/WE z 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego 
wykorzystania informacji sektora publicznego, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz 
Sejmowych Kancelarii Sejmu 2012, Nr 4

Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Janku Z., Leoński Z., Szewczyk M., 
Waligórski M. i Wojtczak K. (red.), Wrocław 2005

Fajgielski P., Nowelizacja ustawy o  ochronie danych osobowych  – zakładane cele, 
w: Nowelizacja ustawy i ochronie danych osobowych 2010, Sibiga G. (red.), Monitor 
Prawniczy 2011, Nr 3

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   26 21.11.2017   11:20:22



 27 Bibliografia

Fijałek J., Machalski J., Publiczna opieka zdrowotna u początków Polski Niepodległej, 
Archiwum Historii Medycyny 1978, Nr 4 

Filaber J., Zarządzanie kryzysowe a prawa i wolności człowieka – wybrane uwagi, Studia 
Erasmiana Wratislaviensia 2010, Nr 4

Fischer B., Piskorz-Ryń A., Sakowska-Baryła M., Wyporska-Frankiewicz J., Ustawa o po-
nownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, A. Piskorz-
-Ryń (red.), Warszawa 2017

Fischer B., Administrator danych osobowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 
Uwagi de lege lata, Radca Prawny 2004, Nr 5

Fischer B., Prawo użytkowników wyszukiwarek internetowych do poszanowania ich au-
tonomii informacyjnej, w: Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, 
Szpor G. (red.), Warszawa 2011

Fischer B., Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przeka-
zywania danych osobowych z Polski do państw trzecich, Warszawa 2010

Friedrich C.J., Brzeziński Z., Totatlitarian dictatorship and autocracy. Cambridge 1956
Friszke A., Losy narodu i państwa 1939–1989, Warszawa 2003
Baranowska G., Bodnar A., Gliszczyńska-Grabias A., Ochrona praw obywateli i obywatelek 

Unii Europejskiej. 20 lat osiągnięcia i wyzwania na przyszłość, Warszawa 2015
Garcia F.J., Bodil. Lindqvist: A Swedish Churchgoer’s Violation of the European Union’s 

Data Protection Directive Should Be a  Warning to  U.S. Legislators, Fordham 
Intellectual Property, Media and Entertrainment Law Journal 2005, Nr 15.4

Gardocka T., Sobczak J., Izby wytrzeźwień a prawa człowieka, Toruń 2013
Gibb J., Who’s watching you, London 2005
Głowacka D., Kto się boi pasażerów linii lotniczych, Rzeczpospolita, 10.3.2011 
Golonka A., Niepoczytalność i poczytalność ograniczona, Warszawa 2013
Gos A., Ponowne wykorzystywanie we Francji w: Jawność i jej ograniczenia, Szpor G. (red.), 

Tom V, Dostęp i wykorzystywanie, Piskorz-Ryń A. (red.), Warszawa 2015 
Górny A., Koryś T., Obywatelstwo wielokrotnego wyboru. Interdyscyplinarne ujęcie kwestii 

podwójnego obywatelstwa w Polsce, Warszawa 2007
Górski M., Kierkowska J., Strategie, plany, programy w: System prawa administracyjnego. 

Prawo administracyjne materialne, Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), 
Tom VII, Warszawa 2012

Habermas J., Obywatelstwo, a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, 
Warszawa 1993

Harasiamiuk D.E., Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim, Lex el.
Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Prawne formy działania administracji. 

System Prawa Administracyjnego, Tom V, Warszawa 2013
Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Prawo administracyjne materialne. System 

Prawa administracyjnego. Tom VII, Warszawa 2012
Hejda A., Okulicz-Kozaryn K. (red.), Zapobieganie narkomanii w gminie. Zasady tworzenia 

gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, Warszawa 2007
Hoff W., Wytyczne w prawie administracyjnym, Warszawa 1987
Hoff W., Prawny model regulacji sektorowej, Warszawa 2008, T. Długosz, Funkcja regula-

cyjna w: System prawa administracyjnego, Tom VIII A, Publiczne prawo gospodarcze, 
Hauser H., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Warszawa 2013

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   27 21.11.2017   11:20:22



Bibliografia 28 

Holzer J., Europejska tragedia XX wieku. II wojna światowa, Warszawa 2005
Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I., Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na 

tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2007
Izdebski H., Zachariasz I., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Komentarz, Lex el 2013
Jabłoński M., Zasada zrównoważonego rozwoju jako administracyjnoprawny aspekt dzia-

łania administracji publicznej w Polsce w: Nowoczesna administracja publiczna. 
Zadania i działalność – uwarunkowania prawna, Rudnicki M., Jabłoński M., Sobie-
raj K. (red.), Lublin 2013

Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007
Jagielski J., Obywatelstwo polskie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1998
Jagielski M., Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Warszawa 2010
Jakimowicz W., Wolność zabudowy w prawie administracyjnym, Warszawa 2012
Jasudowicz T., Ochrona danych osobowych. Standardy europejskie. Zbiór materiałów, 

Toruń 1998
Jaśkowska M., Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, w: Dziesięć lat polskich do-

świadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, Tom II, Sługocki J. 
(red.), Wrocław 2014 

Jaworska-Dębska B., Spór wokół modelu polskiej regulacji alkoholowej. Zagadnienia 
administracyjnoprawne, Łódź 1995

Jaworska-Dębska B., Wpływ prawa unijnego na prawną regulację dotyczącą alkoholu 
i problemów z nim związanych, w: Sługocki J. (red.), Dziesięć lat polskich doświad-
czeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Tom I, Wrocław 2014

Jędraszko A., Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża regulacji usta-
wowych, Warszawa 2005

Kamińska I., Ochrona danych osobowych. Orzecznictwo sądów administracyjnych, 
Warszawa 2007 

Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, wydanie 
III, Warszawa 2009, Lex el.

Karpiuk M., Czuryk M., System pomocy społecznej w Polsce na tle prawa międzynaro-
dowego, Warszawa 2009 

Kelleher D., Privacy and Data Protection Law in Ireland, Dublin 2006
Kersten K., Repatriacja ludności polskiej po II Wojnie Światowej, Wrocław 1974
Kitler W. w: System reagowania kryzysowego Kitler W., Gryz J. (red.), Toruń 2007
Kołaczkowski B., Kształtowanie się regulacji prawnych zgromadzeń w Polsce oraz w wy-

branych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej, Warszawa 2014 
Konarski X., Sibiga G., Ochrona danych osobowych w marketingu w: Prawo reklamy 

i promocji, Traple E. (red.), Warszawa 2007
Kryzys prawa administracyjnego?, Kijowski D.,  Suwaj P.J., Tom II, Inflacja prawa admi-

nistracyjnego, Suwaj P.J.
Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016, 

Lex Polonica
Kontewicz T., Warylewska A, Przemyśleć Europę i jej prawo dzisiaj, to zadać właściwe 

pytania, Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej : 20 lat – osiągnięcia 
i wyzwania na przyszłość, Warszawa 2015

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   28 21.11.2017   11:20:22



 29 Bibliografia

Kopeć M., Wspólnotowe soft law jako przejaw europeizacji prawa farmaceutycznego, 
w: Europeizacja administracji publicznej, I. Lipowicz (red.), Warszawa 2008

Koszowski M., Wartości a metody administracyjnoprawnego przeciwdziałania nałogom, 
w: J. Zimmermann, Wartości w prawie administracyjnym, Warszawa 2015

Kowalska-Mańkowska I., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, Komentarz, Warszawa 2015

Krasuski A., Skolimowska D., Dane osobowe w przedsiębiorstwie, Warszawa 2007
Kruś M., Leoński Z., Szewczyk M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Lex 2012
Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Poznań 2008
Krzysztofek M., Przekazywanie z UE do USA danych z komunikatów finansowych w sys-

temie SWIFT, Państwo i Praw 2011, Nr 7–8 
Kulesza J., Glosa do wyroku z dnia 30 września 2008 r., K 44/07, Państwo i Prawo 2009, Nr 9 
Kulesza M., Materiały do nauki prawa administracyjnego, Warszawa 1985
Kurkiewicz A. w: Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno-prawne, 

Kurkiewicz A. (red.), Warszawa 2008 
Lang J., w: Wierzbowski M. (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2015
Lang J., Zagadnienia wstępne, Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 

2015
Langrod J.S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Reprint, Kraków 

2003
Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2005 
Lewicki M., Pochodzenie dziecka a jego obywatelstwo. Uwagi na temat interpretacji art. 7 

ustawy o obywatelstwie polskim, Przegląd Prawa Publicznego, 2009, Nr 7–8
Lipowicz I., Administracyjnoprawne zagadnienia informatyki, Katowice 1984
Lipowicz I., Konstytucyjne podstawy ochrony danych osobowych w: Ochrona danych 

osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, P. Fajgielski (red.), Lublin 2008
Lipowicz I., Między wolnością a bezpieczeństwem, Rzeczpospolita, Nr 61/2011
Lipowicz I., Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych w: Internet. Ochrona 

wolności, własności i bezpieczeństwa, Szpor G. (red.), Warszawa 2011
Lipowicz I., Rodzaje administracji, w: Prawo administracyjne, Niewiadomski Z. (red.), 

Warszawa 2011
Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2008
Łazowski A., Łabędzka A., Wprowadzenie do Traktatu z Lizbony, Warszawa 2010
Łucarz K., Muszyńska A., Ustawa o przeciwdziałania narkomanii. Komentarz, Warszawa 2008
Łukowska K., Kluczowa rola samorządów gminnych w: Informator dla radnych. 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie, Warszawa 
Maciejewski M., Prawna regulacja ponownego wykorzystywania informacji publicznych 

w: Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów między-
narodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, Sibiga G. (red.), 
Warszawa 2013

Maciejko W., w: Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Maciejko W., Zaborniak P., 
Warszawa 2013

Mamak K., Prawo o zgromadzeniach. Komentarz, Warszawa 2014
Marcinkowski B., Globalna wizja ochrony prywatności a transfery finansowe, Rzeczpospolita 

z 9.5.2011 r.

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   29 21.11.2017   11:20:22



Bibliografia 30 

Marcinkowski B., Kontrola transgranicznego transferu danych osobowych w: Ochrona 
danych osobowych. Skuteczność regulacji, Szpor G. (red.), Warszawa 2009

Marcinkowski B., Ochrona danych osobowych w Irlandii, Zeszyty Prawnicze UKSW 
2008, Nr 8 

Marcinkowski B., Wpływ prawodawstwa unijnego na polską regulację ochrony danych 
osobowych w: Europeizacja administracji publicznej, Lipowicz I. (red.), Warszawa 
2008, Marcinkowski B., Die Ubermittlung personenbezogener Daten aus Polen in 
die Drittlerlander (unter Berucksichtung des spezifischen Datenverkehrs in die 
Vereinigten Staaten) – ausgewahlte Rechtsfragen, w: Die Europaisierung der offen-
tlichen Verwaltung, Lipowicz I. (red.), Wien 2010

Marcinkowski B., Wpływ prawodawstwa unijnego na polską regulację ochrony danych oso-
bowych w: Europeizacja administracji publicznej, Lipowicz I. (red.), Warszawa 2008

Marshall, T.H., Citizenship and the Social Class, Cambridge 1950
Maurer H., Ogólne prawo administracyjne, Wrocław 2003
Mednis A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 1999 
Mednis A., Prawna ochrona danych osobowych, Warszawa 1995
Medrzycki R., Odnawialne źródła energii w aspekcie zrównoważonego rozwoju – zarys 

problematyki w: Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). 
Problemy administracyjno-prawne, M. Szyrski (red.), Warszawa 2016

Miemiec M. w: Prawo administracyjne, Boć J. (red.), Wrocław 2000 
Miller T., Culutral Citizenship, czyli kulturalne obywatelstwo w Handbook of citizenship 

studies, London 2002
Miruć A., Prawo do pomocy społecznej – publiczne prawo podmiotowe czy tzw. spe-

cjalne prawo proszenia? w: Sługocki J. (red.) Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii 
Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Tom II, Wrocław 2014 

Mróz T. (red), Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Aspekty prawne 
i socjologiczne, Białystok 2012

Mucha K., Konstytucyjne podstawy pojęcia bezpieczeństwa energetycznego, Zeszyty 
Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie 2015, Nr 1(11) 

Neyland D., Privacy, Surveillance and Public Trust, Hampshire 2006
Niewiadomski Z. (red.), Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarun-

kowania, bariery, perspektywy, Warszawa 2009
Niewiadomski Z., Gmina w Szwajcarii. Studium ustrojowo-prawne, Warszawa 1993
Niewiadomski Z., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2016
Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003
Niewiadomski Z., Prawne formy działania administracji i ich sądowa kontrola w: Prawo 

administracyjne, Niewiadomski Z. (red.), Warszawa 2011 
Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008
Olejniczak-Szałowska E., Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych. Zarys pro-

blem, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2012, Nr 270
Olejniczak-Szałowska E., Szczególne zasady działania organów administracji publicznej 

w czasie stanu klęski żywiołowej w: Studia z prawa administracyjnego i nauki o ad-
ministracji, Czarnik Z., Niewiadomski Z., Posłuszny J., Stelmasiak J. (red.), Przemyśl-
Rzeszów 2011

Olsson S. (red.), Crisis Management in the European Union: Cooperation in the Face of 
Emergencies, Berlin-Hiedelberg 2009

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   30 21.11.2017   11:20:22



 31 Bibliografia

Papapavlou G., Public sector information initiatives in the European Union, w: Infoethics 
2000 Ethical, legal and societal challenges of cyberspace Third International Congress, 
UNESCO 2000 

Pawelec K.J., Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach przestępstw i wykroczeń dro-
gowych, Warszawa 2012

Pawłowski A., Rozwój zrównoważony – idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008 
Pietraszewska-Kowalska-Mańkowska I. Macheta A., Sidorko A., Urban K., Warszawa 2016, 

Lex el.
Piskorz-Ryń A., Pojęcie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 

w świetle dyrektywy 2003/98/WE, Samorząd Terytorialny 2015, Nr 4 
Piskorz-Ryń A., Propozycje rozwiązań prawnych w zakresie dostępu do informacji i po-

nownego wykorzystywania, w: Jawność i jej ograniczenia, Szpor G. (red.), tom V, 
Dostęp i wykorzystywanie, Piskorz-Ryń A. (red.), Warszawa 2015

Piskorz-Ryń A., Zakres przedmiotowy stosowania przepisów, w: Ponowne wykorzysty-
wanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji 2016

Piskorz-Ryń A., Wyporska-Frankiewicz J., Decyzja administracyjna wydawana w postę-
powaniu o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w wyniku 
sprzeciwu. Zagadnienia wybrane, Kwartalnik Prawa Publicznego 2016, Nr 1

Płoskonka J., Prutis S., Stec M., Instytucje Państwa w stanach kryzysu – raport końcowy, 
Warszawa 1998, dostępny www.isp.org.pl

Polok M., Bezpieczeństwo danych osobowych, Warszawa 2008
Princen S., EU Regulation and Transatlantic Trade, Haga 2002
Pudzianowska D., Obywatelstwo w procesie zmian, Warszawa 2013
Raciborski J., Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2011
Radziszewski E., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i komentarz, 

Warszawa 2006
Ramus A., Instytucje prawa o obywatelstwie polskim, Warszawa 1980
Romer M.T., Godność człowieka w prawie pracy i pomocy społecznej w: Godność człowieka 

a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę 
ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003

Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2005
Sadurski W., Obywatelstwo europejskie, Studia Europejskie 2005, Nr 4
Safjan M., Ochrona danych osobowych – granice autonomii informacyjnej w: Ochrona 

danych osobowych, Wyrzykowski M. (red.), Warszawa 1999
Sawczuk W., Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej 

w Biuletynie Informacji Publicznej. Możliwość ponownego wykorzystywania baz 
orzeczeń w: Jawność i jej ograniczenia, Szpor G. (red.), Tom IV, Znaczenie orzecz-
nictwa, Jaśkowska M. (red.), Warszawa 2014

Seniuta A., Obywatelstwo i jego regulacja prawna w PRL, Wrocław 1974, Acta Universitatis 
Wratislaviensis Nr 210

Sibiga G., Postępowanie w sprawach danych osobowych, Warszawa 2003
Sibiga G., Ustawa o ochronie danych osobowych po nowelizacji z 2010 r. – zestawienie 

przepisów w: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych 2010, Sibiga G. (red.), 
dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 2011, Nr 3 

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   31 21.11.2017   11:20:23



Bibliografia 32 

Sibiga G., Wystąpienie – nowa kompetencja Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych w: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych 2010, Sibiga G. 
(red.), dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 2011, Nr 3 

Sierpowska I., Pomoc społeczna jako administracja świadcząca, Warszawa 2014 
Sierpowska I., Prawo do pomocy społecznej, Warszawa 2011
Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2009
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Lex el 2013
Skrzydło-Niżnik W., Galas Z. (red.), Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-

niu alkoholizmowi. Komentarz, doktryna, orzecznictwo, Zakamycze 2002, Lex el.
Solove D.J., Schwartz P.M., Information Privacy Law, Nowy Jork 2009
Starościak J., Prawne formy i działania administracji w: System prawa administracyjnego 

Rabska T., Łętowski J. (red.), tom III, Warszawa-Wrocław-Kraków-Gdańsk 1977
Starzyński S., Obywatelstwo państwa polskiego, Kraków 1921 
Stefanowicz J., Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej 

oraz niektórych innych ustaw (druk 4434), sporządzona 26 lipca 2011 r., druk senacki 
nr 1352

Stern K., Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Munchen 1980
Sthal M., Szczególne prawne formy działania administracji, Prawne formy działania 

administracji w: System Prawa Administracyjnego tom 5, Hauser R., Niewiadomski 
Z., Wróbel A. (red.), Warszawa 2013

Stola D., Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2010
Stopka K., W sprawie obowiązku gminy (powiatu) udzielenia pomocy osobie potrzebującej 

(art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej), Casus 2007, Nr 4 
Strutyński Ł., Glosa do wyroku WSA z dnia 19 lipca 2005 r., III SA/Kr 318/05, Samorząd 

Terytorialny 2006, Nr 9 
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011
Suski P., Zgromadzenia i imprezy masowe, Lex el 2016
Swire P.P., Litan R.E., None of your business. World Data Flows, Electronic Commerce 

and the European Privacy Directive, Washington 1998
Swora M., Organy właściwe w  sprawach energii (charakter, zadania i  kompetencje) 

w: System prawa administracyjnego, Publiczne prawo gospodarcze, Tom VIII b, 
Z. Niewiadomski, R. Hauser, A. Wróbel (red.), Warszawa 2013

Swora M., Muras Z. (red.), Prawo energetyczne, Warszawa 2010
Sybilski D., Ponowne wykorzystywanie w Słowenii, w: Jawność i jej ograniczenia, Szpor 

G. (red.)., tom V, Dostęp i wykorzystywanie, Piskorz-Ryń A. (red.), Warszawa 2015
Sygit B., Wąsik D., Prawo ochrony zdrowia, Warszawa 2016
Syryt A., Konstytucyjne uwarunkowania ponownego wykorzystywania informacji sektora 

publicznego, w: Jawność i jej ograniczenia, Szpor G. (red.), Tom V, Dostęp i wykorzy-
stywanie, Piskorz-Ryń A. (red.), Warszawa 2015

Szpor G., Publicznoprawna ochrona danych osobowych, w: Przegląd Ustawodawstwa 
Gospodarczego Nr 12/1999

Szpor G., Szpor A., Kontrola administracji, w: Prawo administracyjne, Niewiadomski Z. 
(red.), Warszawa 2011

Szpor G., Pojęcie informacji a zakres ochrony danych, w: Ochrona danych osobowych 
w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Fajgielski P. (red.), Lublin 2008

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   32 21.11.2017   11:20:23



 33 Bibliografia

Szpor G., w: Martysz C., Nitecki S., Szpor G., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, 
Gdańsk 2001

Szweda-Lewandowska Z., Domy pomocy społecznej. Projekcja zapotrzebowania, Polityka 
Społeczna 2007, Nr 5–6

Szymanowska L., Karta Węgra. Wdrażanie węgierskiej ustawy o obywatelstwie, Ośrodek 
Studiów Wschodnich

Szyrski M., Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) w samorządzie gminnym – wyniki 
badań, Samorząd Terytorialny 2015, Nr 7-8

Szyrski M., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), 
Warszawa 2017

Śliwka M., Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta w polskim systemie prawa, Opublikowano: 
ABC 

Taras W., Zalecenie, ostrzeżenie, przyrzeczenie administracyjne w systemie form dzia-
łania administracji publicznej, w: Administracja i prawo administracyjne u progu 
trzeciego tysiąclecia, Łódź 2000 

Tarkowski J. (red.), Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym, Warszawa 1994
Tarwacka A., Publiczne prawo rzymskie, Warszawa 2005
Trzciński K., Obywatelstwo w Europie. Z dziejów i idei instytucji, Warszawa 2006
Ura E., Pieprzny S., w: Ograniczenia jednostki w czasie stanów nadzwyczajnych Prawne 

gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej: między-
narodowa konferencja naukowa, Iwonicz Zdrój, 6–8 maja 2002 r. (pod red. E. Ura), 
Rzeszów 2002

Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2012
Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2008
Urban K., Nowe zasady kontraktowania i finansowania świadczeń zdrowotnych przez 

jednostki samorządu terytorialnego. ABC – komentarz praktyczny, Lex el. 
Walaszek A., Migracje Europejczyków 1650–1914, Kraków 2007
Wardega E., Wzmocniona współpraca w sprawach obronnych po Traktacie z Lizbony – 

umocnienie czy zróżnicowanie integracji, Przegląd Prawniczy UW 2011, Nr 1-2
Ważny A., w: Ważny A. (red.) Ustawa o  przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, 

Warszawa 2013
Wieruszewski R., Prawa człowieka. Model prawny. Wrocław-Warszawa-Kraków 1991
Wilczek-Karczewska M., Pomoc osobom uzależnionym (alkoholizm i  narkomania) 

w: Sierpowska I. (red.), Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, Warszawa 2016
Włodarczyk C., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Kraków 

1998
Wóycicki K., Poczucie tożsamości i więź grupowa osób
Wróbel A., Komentarz do art. 11 w: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1–18, Garlicki L. (red.), Legalis 2010
Wróbel A., Prawo podmiotowe publiczne, w: Instytucje prawa administracyjnego, System 

Prawa Administracyjnego, Tom I, Hauser R., Wróbel A., Niewiadomski Z. (red.), 
Warszawa 2015

Zabłocka M., Przemiany prawa rodzinnego osobowego i rodzinnego w ustawodawstwie 
dynastii julijsko-klaudyjskiej, Warszawa 1987

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   33 21.11.2017   11:20:23



Bibliografia 34 

Zalas G., Komentarz do art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi w: Skrzydło-Niżnik I., Galas Z. (red.), Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, doktryna, orzecznictwo, Zakamycze 
2002, Lex el.

Ziemski K., Akt administracyjny. System prawa administracyjnego
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2008
Zoll A., Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń RPO, Prawo i Medycyna 2000,  

Nr 8
Zollberg A.R., A nation by design: immigration policy in the of America, New York 

Cambridge, 2006

4. Inne dokumenty

Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, http://
www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3518

Dodatek do art. 115 ustawy o zapobieganiu przestępstwom i ich tłumieniu, zawarte w t. XIV 
Zb. ust. ros.

Rozporządzenie Kom. Gen. Ziem Wschodnich z dnia 25 maja 1910 r. o zgromadzeniach 
(Dz.U. Z. C. Z. W. Nr. 5, poz. 30)

Austriacka ustawa o zgromadzeniach z dnia 15 listopada 1867 r., aus. d. u. p. Nr. 135
Niemiecka ustawa o stowarzyszeniach z dnia 19 kwietnia 1908 r. (Dz.U. Rzeszy s. 151)
Ustawa elektryczna z dnia 21 marca 1922 r. (Dz.U. z 1935 Nr 17, poz. 98)
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „Całościowe podejście do kwestii 
ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej”, KOM(2010) 609, Bruksela 2010

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2002 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. 
w sprawie ogłoszenia tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.)

Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i  Rozwoju (OECD) „Guidelines 
Governing the Protection of Privacy and Transboarder Flows of Personal Data” 
z dnia 23 września 1980 r., Dokument C (80) 58 (final) z dnia 23 września 1980 r.

Konkluzje Rady z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie digitalizacji dorobku kulturowego i udo-
stępniania go w Internecie oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2012/C 169/02)

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   34 21.11.2017   11:20:23



Wstęp

Prawo materialne jest niezwykle rozbudowaną częścią prawa administracyjnego, 
omawianą całościowo zwykle wyłącznie w podręcznikach. Stanowi równocze-
śnie znakomity obszar referencyjny, w którego zwierciadle możemy szczególnie 
wyraźnie ujrzeć poszczególne instytucje prawa administracyjnego, ale także za-
obserwować preferowany przez ustawodawcę system wartości, innowacyjny albo 
przeciwnie – zachowawczy sposób regulacji wymagający skomentowania. Możemy 
także ukazać prawne formy działania administracji na konkretnych przykładach, 
badając ich ewolucję i adekwatność wybieranych rozwiązań.

Część ogólna prawa administracyjnego wyposaża w znajomość zasad prawa 
administracyjnego oraz poszczególnych elementów – często opracowanych tylko 
przez doktrynę – składających się na złożony system prawa administracyjnego. 
Ta specyficzna „matryca”, którą da się zastosować do różnych regulacji, nie jest 
oczywiście uniwersalna. Są takie obszary, w których istniejąca dogmatyka prawa 
administracyjnego nie odpowiada na wszystkie potrzeby regulowania stosunków 
społecznych między administrującymi a obywatelami, a także innymi partnerami 
administracji publicznej. Takim przykładem może być umowa administracyjna, 
uregulowana i rozwijająca się jako prawna forma działania administracji w wielu 
zagranicznych porządkach prawnych. Brak upowszechnienia tej instytucji szczegól-
nie boleśnie odczuwamy w obszarze polskiej administracji świadczącej i w publicz-
nej administracji gospodarczej. To samo dotyczy form mediacji administracyjnej.

Celem niniejszego opracowania jest, z jednej strony, przedstawienie starannie 
dobranego materiału normatywnego zarówno w obszarze administracji ingeru-
jącej, jak i świadczącej, oraz administracji infrastruktury. Może ono stać się – jak 
mamy nadzieję – częścią dyskusji teoretycznej, pomocnym materiałem dla prak-
tyków, ale także służyć jako podręcznik. Z drugiej strony, przyjęty przez zespół 
autorów z Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA 
UKSW oraz osób naukowo związanych z Katedrą układ i systematyka wewnętrzna 
kładą nacisk na możliwość zastosowania wiedzy z zakresu części ogólnej prawa 
administracyjnego do konkretnego zakresu zagadnień i ukazanie ich ścisłego 
związku. Z tego względu każdą część rozpoczynają uwagi wprowadzające, do 
których przywiązywaliśmy szczególną wagę. Mają one przybliżyć podstawowe cele 
regulacji, tło historyczne i społeczne, np. w przypadku regulacji o obywatelstwie 
czy o pomocy społecznej, a także syntetyczne tło porównawcze. Celem tego ujęcia 
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jest określenie podstaw stosowania dyrektyw wykładni funkcjonalnej. W drugiej 
części znajdujemy podstawy prawne ze szczególnym uwzględnieniem regulacji 
ustawowej, ale odniesionej do regulacji konstytucyjnej, np. poprzez wskazanie 
konkretnej reguły konstytucyjnej i opisanie jej związku z omawianą regulacją 
ustawową. Niezbędnym elementem monografii prezentującej prawo materialne 
w związku z europeizacją prawa administracyjnego musiało stać się prawo Unii 
Europejskiej. Jest to zarówno prezentacja ram traktatowych, jak i prawa wtórnego. 
Stopień rozbudowy tego materiału w związku z odrębnym nauczaniem prawa 
europejskiego jest oczywiście w monografii zróżnicowany, jego prezentacja jest 
jednak ograniczona. Kolejnym elementem w zakresie podstaw prawnych jest prawo 
międzynarodowe i to zarówno informacja o umowach międzynarodowych, które 
w Polsce obowiązują, jak i o tych, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla statusu 
prawnego obywatela, dla statusu prawnego człowieka, ale w Polsce nie zostały 
podpisane lub ratyfikowane. Akty wykonawcze zostały uwzględnione w podstawo-
wym zakresie. Na inne rozwiązanie nie pozwala objętość opracowania. Ważne dla 
zgłębiania tej problematyki jest rozróżnianie kategorii aktów i zasad przyzwoitej 
legislacji w tym konkretnym przykładzie. Omówienie pojęć podstawowych dla 
opisywanej regulacji wprowadzono po to, aby określić podstawy stosowania na 
jej gruncie dyrektyw wykładni językowej (część trzecia). Podobnie nie sposób 
charakteryzować polskiego materialnego prawa administracyjnego bez omówienia 
podstawowych uprawnień i obowiązków obywatela oraz innych kategorii osób 
zamieszkujących lub przebywających na terytorium RP (część czwarta). Materiał, 
który należało przedstawić w poszczególnych rozdziałach, jest ogromny i nie spo-
sób objąć go jednolitym omówieniem. Wybrano więc dla celów analizy nie więcej 
niż sześć uprawnień (obowiązków) przede wszystkim te, które mają bezpośrednią 
podstawę w postanowieniach Konstytucji RP. 

Związek między prawem konstytucyjnym a administracyjnym został na nowo 
zacieśniony dopiero po 1989 r. Paradoksalnie to prawo administracyjne, dokonu-
jąc dobrowolnej separacji od bardzo upolitycznionego i dotkniętego obowiązującą 
ideologią PRL prawa konstytucyjnego, wywalczyło niezbędny obszar dla stopnio-
wego powrotu demokratycznego państwa prawnego, a więc dla wielkiej zmiany 
ustrojowej. Należy pamiętać, że przywrócenie demokratycznego państwa prawnego 
w Polsce inaczej niż w innych krajach regionu była długoletnią ciężką walką, w której 
strona społeczna „wyrywała” władzy poszczególne instytucje: najpierw jako rezultat 
czasu Solidarności w 1980 r. – Naczelny Sąd Administracyjny, następnie Trybunał 
Konstytucyjny i wreszcie instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich. Początkowo ich 
kompetencje były ograniczone, ale stworzyły niezbędne podstawy umożliwiające tak 
szybką transformację i późniejsze sukcesy gospodarcze. Już przed 1989 r. środowisko 
naukowe prawa administracyjnego akcentowało bardzo mocno znaczenie materii 
ustawowej. Była to jednak sytuacja sztuczna, nienaturalna. Dopiero odnowione 
w 1989 r. prawo konstytucyjne dostarczyło po 1990 r., np. w okresie pierwszej re-
formy samorządowej, szeregu ważnych impulsów zwłaszcza dla prawa materialnego. 
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W części omawiającej prawa i obowiązki obywatela bardzo ważne jest zatem 
rozpatrywanie ich w kontekście konstytucyjnym. Pozwala to zrozumieć jedność 
podstawowych wartości w systemie prawa. Ogólnym celem prezentacji w tej części 
jest określenie podstaw stosowania dyrektyw wykładni językowej, niezwykle przy-
datnej w przyszłości zawodowej. Przy analizie prawnej znajdą Państwo zarówno 
zakres podmiotowy, jak i przedmiotowy, ale także przesłanki, które uprawniają 
do nabycia uprawnienia. Powiązanie tej problematyki z prawną formą działania 
administracji będzie szczególne przydatne dla osób wchodzących w życie zawo-
dowe. Elementem bardzo istotnym dla kompetencji zawodowych jest także zawarte 
w tym rozdziale ustalenie, czy analizowane prawo ma charakter pozytywny czy 
negatywny, a w przypadku praw pozytywnych, jakiego rodzaju roszczeniem mo-
żemy dysponować: czy takim, które przewiduje wydanie aktu administracyjnego 
o wyznaczonej treści, czy możemy żądać od organu tylko określonego prawem 
zachowania (bez wpływu na jego treść), czy też wreszcie roszczenie polegać będzie 
na domaganiu się od organu administracji określonych świadczeń pozytywnych. 
Praca zawiera także opis obowiązków poszczególnych jednostek, nie tylko oby-
wateli, ale także osób fizycznych o innym statucie prawnym oraz osób prawnych. 
Świetnie pokazuje to aktualny stan praw i wolności człowieka w naszym kraju. 

Ważne w naszym przekonaniu jest to, że w publikacji wskazano zarówno 
zakres podmiotowy i przedmiotowy, ale także sposób nakładania obowiązku. 
W części piątej przyjętej przez nas systematyki każdego rozdziału będzie przed-
stawiona administracja wykonująca dane zadania publiczne. Osoba korzystająca 
z niniejszej pracy uzyska tutaj najważniejsze informacje na temat statusu ustro-
jowego podmiotu administrującego i jego struktury organizacyjnej (z wyraźnie 
zaznaczonym rozróżnieniem między organem administracyjnym a urzędem), 
a także ewentualnych podmiotów wykonujących w tej dziedzinie funkcje zlecone 
administracji publicznej. Ustrój wewnętrzny danych podmiotów administrujących 
został przedstawiony w ograniczonym zakresie. Tylko tam, gdzie ma szczególne 
znaczenie ze względu na bogactwo działań wewnętrznych, jest nieco bardziej rozbu-
dowany. Szczególną uwagę poświęcono w tym miejscu kwestii nadzoru. Już w części 
ogólnej utrwala się wiadomości na temat właściwości rzeczowej i miejscowej oraz 
instancyjnej. W pracy było dla nas ważne, aby te teoretyczne wiadomości odnieść 
do konkretnego działu administracji publicznej. W części szóstej przedstawiono 
prawne formy działania właściwe dla realizacji zadań publicznych w omawianym 
zakresie. Starano się odnieść zidentyfikowane formy do ich systematyki w części 
ogólnej. Nie wymieniano przy tym pełnego katalogu, ale dokonano raczej krót-
kiej charakterystyki form dominujących w opisywanej regulacji. Pozwoliło to na 
konkretnym przykładzie wyjaśnić trudne pojęcia władztwa, działań dwustronnych 
czy jednostronnych. Specyfika prezentowanej regulacji prawnej miała ogromne 
znaczenie. Chodzi przecież o to, aby nie tylko opanować podstawową wiedzę na 
temat prawnych działań występujących w danym obszarze, ale także aby odnieść 
je do systematyki (np. na akty konstytucyjne i deklaratywne) przy studiowaniu 
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części ogólnej prawa administracyjnego. Ostatnia część każdego rozdziału po-
święcona jest ocenie przedstawionego stanu regulacji oraz jego dysfunkcji – w tym 
realizacji zasady przyzwoitej legislacji – z punktu widzenia podstawowych zasad 
części ogólnej prawa administracyjnego. 

Przedkładana praca została z rozmysłem wydana w formie elektronicznej 
i w warunkach wolnego dostępu dla wszystkich czytelników. W dzisiejszych cza-
sach, tak trudnych dla prawników, potrzeba nam faktów i materiałów do dyskusji. 
Rozpoczynamy na Wydziale także interdyscyplinarne studia „człowiek w cy-
berprzestrzeni”, więc jest to krok naturalny. Wysokie ceny książek naukowych 
sprawiają, że wiele osób rezygnuje z zakupu, zadowalając się korzystaniem z ko-
piowanych fragmentów. Ta fragmentaryczność odbija się na jakości i przygotowa-
niu do przyszłych, różnorodnych zawodów prawniczych, a także jakości debaty 
publicznej. Zespół autorski zrezygnował z honorarium, aby przyczynić się do 
przełamania tej bariery. Prosimy jednak użytkowników o prawidłowe cytowanie 
z poszanowaniem praw osobistych autorów. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, 
propozycje dodatkowych przypisów, literatury czy np. wręcz sugerowanych czy 
„podarowanych” nam przez czytelników ilustracji czy zdjęć. Takie podejście – 
o czym jesteśmy przeświadczeni – odpowiada nowym trendom, zakładającym 
otwarty dostęp, partycypację i współdziałanie wspólnoty użytkowników dzieła. 
Czujemy się jako autorzy częścią tego ruchu. Chcielibyśmy, aby ta książka, która 
powstała z myślą o użytkownikach, odpowiadała ich oczekiwaniom i potrzebom. 

Zamierzamy co roku aktualizować i rozszerzać zakres opracowania, dodając 
także w wolnym dostępie kolejne obszary. Zbyt często dyskutuje się ogólnie o ob-
niżeniu poziomu prawa oraz upadku jego instytucji. Rzutuje to na wyrażaną często 
niebezpieczną dla przetrwania naszego państwa pogardę dla prawa i administracji 
czy sędziów i urzędników zamiast opartego na zaufaniu szacunku. 

Niniejsze opracowanie sprowadzać ma te ogólne odczucia do konkretu i choć 
w części przyczyniać się do pogłębionej refleksji nas stanem materialnego prawa 
administracyjnego perspektywami jego zmiany. 

Życzymy przyjemnej lektury doświadczonym administratywistom i  wi-
tamy nowych czytelników pracy w fascynującym świecie materialnego prawa 
administracyjnego. 

Prof. UKSW dr. hab. Irena Lipowicz i zespół Autorów
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ROZDZIAŁ I

OBYWATELSTWO

Irena Lipowicz

1. Uwagi wprowadzające

Status prawny obywatela jest ważnym elementem stabilizacji jego pozycji w de-
mokratycznym państwie prawnym1. Wiązka praw i obowiązków składająca się 
na obywatelstwo uwzględnia w różnej proporcji, historycznie zmiennej, zarówno 
prawa: od wyborczych do prawa do skorzystania z pieczy publicznej w przypadku 
ubóstwa, bezdomności albo choroby oraz obowiązki: od służby wojskowej i płacenia 
podatków do świadczeń osobistych przy klęskach żywiołowych. Prawa i obowiązki 
są różnorodne, spaja je w całość właśnie obywatelstwo, ale jest ono czymś więcej 
niż prostą sumą praw i obowiązków – określa ich podstawę prawną.

„Obywatelstwo” rozumiane jako węzeł prawny (vinculum iuris) łączący oby-
watela z państwem nie jest bezwzględny, może ulec rozwiązaniu, z czym wiąże 
się zwykle nabycie nowego obywatelstwa. Jeżeli nie zostanie nabyte żadne, mó-
wimy o bezpaństwowości zwalczanej przez międzynarodowy porządek prawny 
w drodze konwencji i umów międzynarodowych2. W dobie masowych migracji 
obywatelstwo staje się w coraz większym stopniu kwestią świadomego wyboru, 
a nie przeznaczenia wynikającego z miejsca urodzenia. Stawia to państwo przed 
nowymi wyzwaniami; przykładem może być Polska, której już ponad 2 mln oby-
wateli żyje poza krajem, nie licząc starej, historycznej diaspory zwanej Polonią 

1 W. Czapliński, Problematyka obywatelstwa w aktualnych pracach Rady Europy, Studia Europej-
skie, 1998 Nr 2.
2 J. Jagielski, Obywatelstwo polskie. Komentarz do ustawy s. 17–19, Ogólna charakterystyka; 
J. Jagielski, Obywatelstwo polskie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1998.
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oraz emigracji politycznej z okresu PRL. Mówimy o współczesnym „nomadyzmie” 
z konsekwencjami dla obywatelstwa w dłuższym okresie. Państwa będą w przyszło-
ści zabiegać o zatrzymanie swoich obywateli, z wyjątkiem kilku o „najsilniejszym” 
obywatelstwie – zamożnych, demokratycznych, o wysokiej jakości życia3. Pozostałe 
państwa tworzą już programy zachęcające do powrotu emigrantów o najwyższych 
kwalifikacjach.

Możemy uznać, że węzeł prawny łączący obywatela z państwem konkretyzuje 
się w postaci przynależności do państwa. Przynależność nie oznacza jednak „przy-
właszczenia” jednostki przez państwo lub „posiadania” przez nie człowieka. Co 
prawda, określenie kryteriów obywatelstwa należy wyłącznie do prawa wewnętrz-
nego; jest jednym z najstarszych przymiotów imperium państwowego i w tym 
zakresie jest szanowane przez prawo międzynarodowe. Jednakże nie oznacza 
to możliwości nadawania obywatelstwa wbrew wyraźnej woli jednostki, nie uzasad-
nia też traktowania człowieka jako przynależnego państwu w sposób naruszający 
jego godność i podstawowe prawa człowieka4. Pozycja prawna człowieka coraz 
silniej jest regulowana przez prawo międzynarodowe.

Państwo, zgodnie z prawem międzynarodowym, nie jest uprawnione do dys-
kryminacji swoich obywateli, do poddawania obywateli eksterminacji czy tortu-
rom oraz do czystek etnicznych. Może to spowodować międzynarodowe sankcje 
ONZ, a nawet interwencję humanitarną wspólnoty międzynarodowej. Wspólnota 
międzynarodowa potępia także pozbawianie obywatelstwa jako formę represji 
politycznych, albo odwrotnie – przymusowe określenie narodowości i obywatel-
stwa. Kluczowe w tym zakresie były traumatyczne doświadczenia ludobójstwa 
hitlerowskiego w okresie II wojny światowej i stalinowskich masowych zbrodni 
wobec represjonowanych obywateli i całych narodów5.

Możemy mówić o dwóch zasadniczych wątkach w genezie instytucji „oby-
watelstwa” – w rozumieniu „greckim” i rzymskim”. W rozumieniu greckim ak-
tywny obywatel polis to osoba w pełni korzystająca ze swoich praw politycznych 
członka wspólnoty, równie aktywnie wypełniająca swoje obowiązki, od obowiązku 
obrony po uczestnictwo w sądzie ludowym, czy ponoszeniu ciężarów publicz-
nych. Jeden z najbardziej znanych greckich dramaturgów nie kazał podobno na 
swoim nagrobku uwiecznić tego faktu, ale prosił w tym duchu o podkreślenie, 
że był obywatelem Aten. W tradycji rzymskiej, bliższej naszemu dzisiejszemu 
rozumieniu obywatelstwa, to przede wszystkim status prawny. Obywatele to ci, 
którzy korzystają ze swoich praw, a obywatele rzymscy byli uznani prawnie za 
członków suwerennej wspólnoty politycznej. Prawa polityczne były tylko częścią 

3 D. Pudzianowska, Obywatelstwo w procesie zmian, Warszawa 2013, s. 104–n. S.Castles M.J. Miller 
The age of migration: international population movements in the modern world. New York, s.12 i n.
4 Tamże s. 25–30.
5 A. Holzer, Historia II Wojny Światowej A. Friszke: losy narodu i państwa 1939–1989, Warszawa 
2003.
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tego doniosłego statusu. Ważna zaczęła być, jak wskazuje Anna Tarwacka, ochrona 
prawna realizowana przez państwo, a następnie uprzywilejowany status obywatela 
rzymskiego w „wielopostaciowym” Imperium Rzymskim6.

Nowożytne pojęcie obywatelstwa, mające największe znaczenie dla prawa 
administracyjnego, ukształtowało się w okresie rewolucji francuskiej w opozycji 
do ustroju absolutyzmu. Idea, że członek wspólnoty państwowej, którego przy-
należności do państwa nikt wtedy nie kwestionował, ma wobec tego państwa nie 
tylko obowiązki, ale i prawa, które mogą być dochodzone przed takim niezawisłym 
sądem, który w danym kraju rozstrzyga spory między jednostką, a państwem, 
była nową i w pewnym sensie „wywrotową”7. Uderzała bowiem w same podstawy 
tamtego feudalnego ustroju, w wyobrażenie, że człowiek jest „własnością” pań-
stwa, a więc i panującego, który może dowolnie rozstrzygać o jego losie. Obywatel 
to kategoria wolności, a nie poddaństwa, podlegająca stałemu rozwojowi w histo-
rycznych procesach migracji8.

Przejście od „rzymskiego” rozumienia obywatelstwa (bardzo spłyconego 
w absolutyzmie), z powrotem do greckich korzeni i nadania im nowej postaci, co 
do statusu aktywnego członka wspólnoty politycznej, wymagało pokonania długiej 
drogi. Była to równocześnie droga prowadząca do kształtowania się demokratycz-
nego państwa prawnego w Europie Zachodniej i w Ameryce Północnej. W Polsce 
nowoczesne pojęcie obywatelstwa towarzyszyło Konstytucji 3 Maja i insurekcji 
kościuszkowskiej, łącząc polskie i amerykańskie zmagania o wolność narodów9.

Nie jest przypadkiem, że zainteresowanie samymi podstawami koncepcji oby-
watelstwa powraca w okresie przełomów politycznych i zrywów wolnościowych, 
a kryzys instytucji obywatelstwa towarzyszy okresom autorytaryzmu i totalitary-
zmu. W Europie Środkowej, do której należy Polska, wzmożone zainteresowanie 
instytucją prawną obywatelstwa przypadło na okres transformacji ustrojowych po 
1989 r. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego civil society jako nośnika idei pań-
stwowych było oparte właśnie na rozumieniu obywatela jako podmiotu państwa, 
a nie zawłaszczanej przez niego jednostki. „Ubóstwienie” państwa jest charakte-
rystyczne dla faszyzmu i komunizmu, niweczy godność człowieka i zwykle szybko 
odbija się w manipulowaniu tą podstawową więzią10.

Prawne ujęcie pojęcia obywatelstwa jest zakorzenione w innych niż prawne na-
ukach społecznych. Jeżeli przyjmiemy za socjologicznymi teoriami, że obywatelstwo 

6 A. Tarwacka, Publiczne prawo rzymskie, Warszawa 2005; M. Zabłocka, Przemiany prawa rodzin-
nego osobowego i rodzinnego w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej, Warszawa 1987.
7 D. Pudzianowska, Obywatelstwo w procesie zmian, Warszawa 2013 por. z K. Trzciński, Obywa-
telstwo w Europie. Z dziejów i idei instytucji, Warszawa 2006, s. 61 i n.
8 A. Walaszek, Migracje Europejczyków 1650–1914, Kraków 2007.
9 A.R. Zollberg, A nation by design: immigration policy in the of America, New York Cambridge, 
2006.
10 D. Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2010.
 J. Tarkowski (red.) Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym. Warszawa 1994.
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składa się z praw osobistych, politycznych i socjalnych, możemy w pogłębiony spo-
sób rozważać kwestie obywatelstwa. Według klasycznego ujęcia T.H. Marshall’a, 
obywatelstwo to „mechanizm zmniejszania nierówności między jednostkami”. 
O ile więc początkowo równość dotyczyła tylko praw osobistych, to potem ulegała 
rozszerzeniu na prawa polityczne i socjalne. Równość wskazuje Marshall jako 
immanentną cechę koncepcji społeczeństwa11. Psychologowie z kolei, analizując 
obywatelstwo, kładą nacisk na poczucie tożsamości, doświadczenia psycholo-
gicznego, identyfikowania się z jakąś wspólnotą12. Psychologia rozumie to pojęcie 
szerzej niż prawo (obywatel „stowarzyszenia” czy klubu sportowego”), ale wkład 
psychologii pozwolił zawęzić poczucie obywatela do człowieka. Wcześniej w ka-
tegoriach obywatelstwa traktowano nawet przynależność statków powietrznych 
czy morskich. Nauki prawne nie akceptują jednak wszystkich proponowanych 
przez nauki społeczne pojęć szerokiego obywatelstwa etnicznego, kulturowego 
czy „ekologicznego”13, zaciera to bowiem w naszym przekonaniu kontury praw 
i obowiązków. Podzielam ten pogląd.

Należy zgodzić się, że wieloznaczność pojęcia obywatelstwa wiąże się z róż-
nymi celami badawczymi odmiennych dyscyplin14. Musimy jednak pamiętać, że 
nadmierne rozciąganie terminu obywatelstwo jest niebezpieczne z punktu widzenia 
realności ochrony prawnej człowieka w nowoczesnym państwie. Historycznym 
śladem rozwoju pojęcia obywatelstwa jest zachowane w niektórych krajach, np. 
w Szwajcarii, rozróżnienie obywatelstwa gminy i państwa. Aby zostać obywate-
lem Konfederacji Szwajcarskiej, trzeba było być także „obywatelem” konkretnej 
gminy, a w ramach gminy prawa i obowiązki członków wspólnoty osiadłych tam 
od pokoleń i stosunkowo niedawno, tzn. kilkadziesiąt lat temu przybyłych, mogły 
się znacznie różnic15. Ogólnie współczesne podejście do obywatelstwa akcentuje 
jego obiektywny status i odróżnienie od przynależności narodowej i etnicznej. 
Obywatel jest odróżniany także od cudzoziemca i bezpaństwowca i jako taki ma 
najpełniejszy status łączący go z państwem16. Brak jest więc podstaw do umniej-
szania tej więzi, mimo wszelkich burzliwych przemian.

11 Podstawy zawarte w klasycznych opracowaniach T.H. Marshall, Citizenship and the Social Class. 
Cambridge 1950. W kwestii poczucia tożsamości por. np. K. Wóycicki, Poczucie tożsamości i więź 
grupowa osób.
12 Podstawy zawarte w klasycznych opracowaniach T.H. Marshall, Citizenship and the Social Class. 
Cambridge 1950. W kwestii poczucia tożsamości por. np. K. Wóycicki, Poczucie tożsamości i więź 
grupowa osób.
13 T. Miller, Culutral Citizenship, czyli kulutralne obywatelstwo w Handbook of citizenship studies, 
London 2002, s. 24.
14 D. Pudzianowska, Obywatelstwo w procesie zmian. Warszawa 2013, s. 25.
15 Z. Niewiadomski, Gmina w Szwajcarii. Studium ustrojowo-prawne. Warszawa 1993, s. 5–6 
i s. 15–16.
16 J. Habermas, Obywatelstwo, a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy. 
Warszawa 1993.
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2. Pojęcia podstawowe

Brak jest w polskim prawie legalnej definicji obywatelstwa. Istnieje jednak taka 
definicja na poziomie europejskim. W  rozumieniu Europejskiej Konwencji 
o Obywatelstwie z 6 listopada 1997 r. („ECON”) obywatelstwo oznacza więź prawną 
jednostki z państwem, nierozstrzygającą jednak o pochodzeniu etnicznym osoby. 
Takie szerokie ujęcie konwencji europejskiej i jego lakoniczność świadczy dobitnie 
o kompromisowym dążeniu do znalezienia „najmniejszego wspólnego mianow-
nika” w określeniu kategorii obywatelstwa, na naszym tak zróżnicowanym kon-
tynencie17. To najszersze ujęcie bliskie jest polskim definicjom formalnym.

W bogatej literaturze przedmiotu spotykamy wiele jego ujęć. Brak jednak 
jednej odpowiednio rozbudowanej i powszechnie uznanej definicji. W kontek-
ście jurydycznym można odnotować zgodę co do tego, że obywatelstwo to – po 
pierwsze – węzeł prawny jak wskazano wyżej, po drugie – rozstrzyga o formalnym 
powiązaniu jednostki z państwem (kategoria przynależności) i po trzecie – oznacza 
istnienie wiązki „kompleksu wzajemnych praw i obowiązków”. Te elementy są 
wspólne, ponadto istnieją rozbieżności w doktrynie. Obywatelstwo bywa określane 
także jako status prawny, stosunek prawny lub charakterystyczny przymiot, a wza-
jemne prawa i obowiązki jako albo konsekwencja formalnej więzi obywatelstwa, 
albo element treści samej instytucji18.

Do współczesnych problemów dotyczących obywatelstwa należy również 
możliwość posiadania wielokrotnego obywatelstwa i związana z tym teoria „obywa-
telstwa efektywnego”. W państwach członkowskich Unii Europejskiej znajdujemy 
jednak „bogatszą” definicję obywatelstwa, która powstała stosunkowo późno, bo 
dopiero w Rozporządzeniu WE 862/2007 art. 2.1 (d) „obywatelstwo” oznacza tam 
szczególną więź prawną pomiędzy osobą a jej państwem, nabytą poprzez urodzenie 
lub naturalizację, niezależnie od tego, czy odbywa się ona poprzez deklarację, wy-
bór, małżeństwo lub w inny sposób zgodny z prawem krajowym”19. Jest to więc – po 
pierwsze – definicja stanowiąca już część polskiego prawa krajowego, po drugie – 
definicja szczegółowa, bo jej stosowanie jest ograniczone do celów rozporządzenia 
(statystyki migracji i ochrona międzynarodowa), po trzecie – stworzona została 
przez prawodawcę europejskiego20 i stanowi część europejskiej kultury prawnej.

17 Art. 2 pkt. a) Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie z 6 listopada 1997 r.
18 Zwraca na to uwagę J. Jagielski, Obywatelstwo polskie. Komentarz do ustawy, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2016, s. 17.
19 Rozporządzenie (We) Nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. 
w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników 
cudzoziemców, Dz.Urz. UE L 199/23 z 31.07.2007 r., s. 32.
20 J. Jagielski, Obywatelstwo polskie – zagadnienia podstawowe, Warszawa 1998, Wydawnictwo 
Prawnicze, s. 23.
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W polskiej doktrynie najczęściej przyjęta jest definicja Jacka Jagielskiego, 
stosunkowo nowa, ale mająca duże znaczenie dla orzecznictwa i doktryny. Według 
tej definicji, obywatelstwo to instytucja prawna, której istota polega na istnieniu 
względnie trwałego w czasie i przestrzeni węzła prawnego łączącego jednostkę 
z państwem i wyznaczającego jej przynależność do tego państwa, który stwa-
rza podstawę zaistnienia kompleksu wzajemnych praw i obowiązków jednostki 
i państwa. Jagielski dodaje, że obywatelstwo należy traktować jako konstrukcję 
formalno-prawną, z której wynikają następstwa materialno-prawne w postaci sze-
regu określonych praw i obowiązków jednostki wobec państwa oraz państwa (jego 
organów) wobec jednostki będącej jego obywatelem. Chociaż definicja ta jest znacz-
nie bardziej rozbudowana niż wcześniejsze powszechnie przyjęte w PRL definicje 
autorstwa Aleksandra Seniuty21 i Walentego Ramusa22, zasługuje na pełną akcep-
tację, odzwierciedla bowiem nowe podejście państwa prawnego. „Obywatelstwo” 
jako pojęcie podlega więc stałym przemianom, warto jednak pamiętać o kilku 
podstawowych filarach rozumienia obywatelstwa w demokratycznym państwie 
prawa. Po pierwsze, to obiektywność i trwałość więzi człowieka z państwem, która 
jednak nie jest bezwzględna. Może być ona rozluźniona poprzez posiadanie kilku 
obywatelstw, albo ulec rozwiązywaniu na prośbę obywatela.

Po drugie, pozbawianie obywatelstwa, dzielenie obywateli według pochodze-
nia na lepsze i gorsze kategorie o różnym zakresie praw, stopniowo redukowanych 
praw, aż do zagłady (obywatele żydowscy w III Rzeszy), a także pozbawianie okre-
ślonych warstw społecznych w ogóle, w jednym akcie obywatelstwa, jak to robiła 
Rosja sowiecka (tzw. liszeńcy), jest sprzeczne z podstawowymi zasadami państwa 
prawnego i aksjologicznymi podstawami współczesnej Europy23.

Po trzecie, obywatelstwo tworzy trwałą więź w przestrzeni. Może być naby-
wane przez urodzenie, znalezienie na terytorium, a także przez małżeństwo lub 
nadanie. Nie ma jednak bezwzględnego związania pojęcia obywatelstwa ze stałym 
miejscem zamieszkania czy pobytu – domicyl nie jest elementem koniecznym.

Zdarzają się jednak regulacje nawet w Unii Europejskiej, w której przedłu-
żający się pobyt za granicą może prowadzić do utraty obywatelstwa. W Holandii 
może to nastąpić, jeżeli obywatel przebywa poza obszarem Unii Europejskiej 
10 lat po osiągnięciu pełnoletności. Traci wówczas swoje obywatelstwo ex lege. 
Każdy jednak pobyt na terytorium Unii Europejskiej przez okres roku prowadzi 
do „odnowienia” obywatelstwa24. Charakterystyczną cechą ewolucji podejścia do 

21 A. Seniuta, Obywatelstwo i  jego regulacja prawna w PRL, Wrocław 1974, Acta Universitatis 
Wratislaviensis Nr 210.
22 W. Ramus, Instytucje prawa o obywatelstwie polskim, Warszawa 1980, PWN.
23 Syntetycznie: por. C.J. Friedrich, Z. Brzeziński, Totatlitarian dictatorship and autocracy. Cam-
bridge 1956 por. także J. Tarkowski, Władza.
24 Syntetycznie: por. C.J. Friedrich, Z. Brzeziński, Totatlitarian dictatorship and autocracy. Cam-
bridge 1956 por. także J. Tarkowski, Władza.
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obywatelstwa jest akceptacja odzwierciedlająca zmiany globalizacyjne posiadania 
wielokrotnych obywatelstw. Jeszcze Konwencja Haska dążyła – po pierwsze–  do 
tego, aby każda osoba w ogóle posiadała obywatelstwo (plaga bezpaństwowości po 
I wojnie światowej), po drugie – aby było to tylko jedno obywatelstwo. Dualistyczny 
charakter obywatelstwa przejawia się tym, że jest to, z jednej strony, instytucja 
prawa krajowego, a z drugiej, prawa międzynarodowego. Nie oznacza to jednak 
jeszcze – o czym niżej – roszczenia o obywatelstwo.

Mimo że obywatelstwo konkretnego państwa jest jednością, współcześnie 
mówimy także o obywatelstwie ponadpaństwowym (ale nie ponadnarodowym), 
takim jest obywatelstwo Unii Europejskiej. Konsekwencją ewolucji instytucji oby-
watelstwa jest silne podkreślenie jego relacyjnego charakteru, a więc wzajemności – 
nie tylko człowiek ma obowiązki, ale i państwo. W literaturze za najważniejsze 
prawo spośród praw obywatelstwa uważano prawo pobytu obywatela na terytorium 
państwa, którego obywatelstwo posiada25.

Obywatelstwo generuje wreszcie specyficzne obowiązki państw wobec siebie, 
które stają się szczególnie istotne w czasach masowych migracji. To nie tylko obo-
wiązek opieki dyplomatycznej adresowanej w przeszłości raczej do podróżnych 
i marynarzy, a dzisiaj do ogromnych migrujących mas ludzkich, ale także coraz 
istotniejszy obowiązek przyjęcia każdego swojego obywatela, mimo że zostaje on 
wydalony przez inne państwo, np. z powodu przestępstwa.

Związek obywatelstwa z przestrzenią jest bardzo istotny, ale nie wyłączny. 
Poza rzadkimi wyjątkami jak wspomniana Holandia nawet wieloletnia absencja 
nie niszczy więzi obywatelstwa. Przeciwnie, ta więź działa również poza granicami 
państwa. Wyjeżdżając, nadal podlegamy władzy naszego państwa. Faktyczna 
więź jednostki z państwem może mieć różną intensywność, ale nie decyduje 
to o wygaśnięciu obywatelstwa, nawet jeżeli jednostka jest wrogo nastawiona do 
swojego państwa. Należy jednak przypomnieć, że Konstytucja RP określa obo-
wiązek lojalności (wierności) w art. 82 obok troski o dobro wspólne i obowiązku 
obrony ojczyzny. Intensywność więzi zaczyna mieć znaczenie w realizacji teorii 
efektywnego obywatelstwa, kiedy to musimy określić jako państwo obce, które 
z wielu obywatelstw posiadanych przez daną jednostkę będziemy traktować jako 
obywatelstwo dominujące26, co może wzmacniać konflikt lojalności. Dochodzi do 
„żonglowania” obywatelstwem dla największej korzyści.

Jak ewoluowała instytucja obywatelstwa? Należy zwrócić uwagę za Jagielskim, 
że jeszcze w projekcie harwardzkim z 1929 r. powtarza się tezę o „węźle prawnym”, 
„węźle zależności”, ale rezultatem jego istnienia są wyłącznie obowiązki wobec 

25 Bliżej w tej kwestii J. Jagielski Obywatelstwo polskie – zagadnienia podstawowe, Warszawa 1998, 
Wydawnictwo Prawnicze, s. 10.
26 Por. O obowiązku lojalności J. Rottman, Opinia rzecznika generalnego M. Pioresa z 30.09.2009 
spr.C.135/08 Janko Rottman vs. Freistaat Bayern [2010] I–1449 pkt 33.
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państwa. Przy czym teoretycy nie myśleli w ogóle o prawach w tym kontekście27, 
o sytuacji jednostki. Podejście międzynarodowe ewaluowało, jednak szybko.

W 1955 r., w Europie, w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości 
w słynnej sprawie Nottenbohm28 mamy już kilka elementów o charakterze mate-
rialnym, a nie tylko formalnym. Obywatelstwo, wg tego orzeczenia, to więź prawa, 
u podstaw której leży rzeczywista więź społeczna w postaci faktycznej wspólnoty 
życia, interesów i uczuć w połączeniu ze wzajemnością praw i obowiązków. To bar-
dzo interesująca definicja. Jeżeli pomyślimy o ponad 2 mln współobywateli żyjących 
za granicą, to często pozostają tylko „interesy i uczucia”, bo nie ma już wzajemności 
praw i obowiązków, nie ma od lat faktycznej wspólnoty życia. Wtedy rozumiemy 
lepiej, dlaczego pragmatyczna Holandia pozbawia obywatelstwa za „nieobecność”. 
Po prostu stwierdza, że ustały realne więzi. W Polsce z przyczyn historycznych 
i emocjonalnych trudno wyobrazić sobie taką regulację, chociaż wśród praw – 
niezwykle kosztowna jest realizacja prawa wyborczego za granicą (przy często 
nikłej frekwencji) i może być z czasem zakwestionowana, z przyczyn politycznych.

Pojęcie obywatelstwa podlega historycznym, a równocześnie dynamicznym 
wpływom. Związane jest to przede wszystkim z internacjonalizacją prawa, a w za-
kresie praw człowieka z uznaniem prawa do obywatelstwa za prawo człowieka. 
Nie jest to roszczenie o konkretnej materialno-prawnej treści obywatelstwa, a więc 
dotyczące określonych praw i obowiązków29. Uznaje się jednak, że człowiek ma 
w ogóle prawo do posiadania jakiegoś obywatelstwa, że nie może go być arbitralnie 
pozbawiany, oraz że powinien mieć prawo powrotu do kraju, którego obywatel-
stwo posiada. Nie można też odmawiać nikomu prawa do zmiany obywatelstwa. 
Również w Konwencji ONZ o prawach dziecka z 1989 r. dodatkowo podkreśla się 
prawo każdego dziecka do obywatelstwa30.

Obywatelstwo jako węzeł prawny nadal pozostaje jednym z najważniejszych 
wyrazów suwerenności danego państwa, nie jest regulowany on jeszcze w pełni 
prawem europejskim, ale rozwój doktryny praw człowieka i poszerzenie uprawnień 
innych osób zamieszkujących w danym państwie znosi powoli, jak wskazuje się 
w literaturze, zasadniczą ostrość podziału na obywatela i cudzoziemca, ostrość, 
która niegdyś była natychmiast dostrzegana w statusie prawnym każdego czło-
wieka. Jeżeli chodzi o wymiar dynamiczny, zmieniło się również podejście do 
wielokrotnego obywatelstwa. Postrzegane niegdyś jako jednoznaczne zło sprzyja-
jące konfliktom lojalności i nagannemu zacieraniu granic przynależności danego 

27 Harvard Draft Convention on Nationality 1929, American Journal of International Law 1929 
bl. 23 suppl. 1, s. 13.
28 Sprawa Nottenbohm por. J. Jagielski, tamże i komentarz autora, s. J. Kunz Nottenbohm judgement 
(second phase) American Journal of International Law 1960, Nr 54.
29 D. Pudzianowska, Obywatelstwo, s. 52 i n. Por. sceptyczne, ale ugruntowane uwagi J. Jagielskiego, 
s. 32–33.
30 M. Lewicki, Pochodzenie dziecka, a jego obywatelstwo. Uwagi na temat interpretacji art. 7 ustawy 
o obywatelstwie polskim, Przegląd Prawa Publicznego 2009, Nr 7–8 s. 104 i n.
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człowieka, było zwalczane międzynarodowymi konwencjami. Stąd pojęcia kon-
wencji „o zwalczaniu podwójnego obywatelstwa” albo „o unikaniu podwójnego 
obywatelstwa”. W latach 20. uważano takie obywatelstwo za nienaturalne.

Obecnie w związku z integracyjnymi procesami w Europie np. posiadanie 
dwóch obywatelstw w ramach Unii Europejskiej nie jest już postrzegane jako 
sytuacja generująca zasadniczy konflikt. Ostatnie doświadczenia z kampanią wy-
borczą Turcji prowadzoną na terenie państw Unii Europejskiej mogą doprowadzić 
zwłaszcza w Niemczech, Holandii i Francji do zasadniczej zmiany nastawienia. 
Skupiamy się raczej na wypracowaniu reguł kolizyjnych i ustaleniu, jakie obywa-
telstwo dominuje w danej sytuacji. Również z punktu widzenia teorii prawa ad-
ministracyjnego możemy stwierdzić, że z konkretnego traktowania obywatelstwa 
pochodzą inne dyrektywy. Jak podkreśla Jacek Jagielski jest to kształtowanie prawa 
do obywatelstwa łącznie z naturalizacją i problemem pozbawienia obywatelstw31.

Ogólnie możemy stwierdzić, że obywatelstwo nie jest już współcześnie bez-
względnym, dramatycznym sposobem odróżnienia sytuacji człowieka w państwie, 
o ile nie staje się on uchodźcą. Nadal jednak jest to główny wyznacznik przyna-
leżności do wspólnoty państwowej w sensie prawno-państwowym, politycznym 
i kulturowym32. W przypadku przyszłości spekuluje się na temat obywatelstwa 
„postnarodowego” statusu „rezydenta obywatelstwa kulturowego” czy wreszcie 
„obywatelstwa rozmytego”33. Jest to jednak w tej chwili przedmiot dyskusji, a nie 
regulacji, w moim przekonaniu, przy obecnej sytuacji w Europie i świecie – raczej 
abstrakcyjnej.

Rzeczywistością nowych regulacji są natomiast konkretne „karty narodowe” 
jak Karta Węgra czy Polaka. Niektóre państwa ustanawiają preferencje złożone 
z konkretnych praw i obowiązków dla osób, które znalazły się z powodów histo-
rycznych poza terytorium państwa. Taki charakter ma ustawa o Karcie Polaka 
z 7 września 2007 r.34, ale także ustawa z 2001 r. o Węgrach mieszkających w krajach 
sąsiednich, a także o Słowakach mieszkających za granicą z 2005 r. W literaturze 
uważa się wiązkę praw i obowiązków wynikającą z takiej karty narodowej za środek 
wzmacniania więzi z państwem macierzystym i działania w poszukiwaniu utwier-
dzenia poczucia państwowości. Uważa się je za uzupełnienie instytucji obywatel-
stwa, ale nie jego zastąpienie czy nawet perspektywę zastąpienia35. Takie podejście 
może jednak ulec szybko zmianie wraz z zaostrzeniem się egoizmów narodowych.

31 J. Jagielski, Obywatelstwo polskie – zagadnienia podstawowe, Warszawa 1998, Wydawnictwo 
Prawnicze, s. 29.
32 Tamże, s. 35.
33 D. Pudzianowska, tamże, s. 95 i n.; W. Sadurski Obywatelstwo europejskie Studia europejskie 
2005, Nr 4, s. 35 i n.
34 Ustawa o Karcie Polaka z 7 września 2007 r., Dz.U z 2014 r., poz. 1187, ze zm. J. Jagielski 
D. Pudzianowska, Karta Polaka komentarz.
35 Karta Węgra Ośrodek Studiów Wschodnich. Wdrażanie węgierskiej ustawy o obywatelstwie. 
Lussie Szymanowska. Analiza 2 lutego 2011 r. OSW.WAS.PL.
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3. Podstawy prawne

Na podstawy prawne zagadnienia obywatelstw składają się Konstytucja, prawo mię-
dzynarodowe, prawo europejskie oraz ustawy, a także rozporządzenia i inne akty 
wykonawcze. Do przepisów prawa międzynarodowego zaliczyć należy następujące 
akty prawne: Europejską Konwencję o Obywatelstwie podpisaną w Strasburgu 
6 listopada 1997 r. (Konwencja ta nie jest jednak ratyfikowana); Konwencję Haską 
z 12 kwietnia 1930 r. ratyfikowana przez Polskę 5 marca 1934 r. (Dz.U. Nr 27, 
poz. 217). Jest ona kodyfikacją prawa zwyczajowego w dziedzinie obywatelstwa, 
choć formalnie nie uzyskała wystarczającej liczby ratyfikacji. Duże znaczenie ma 
także konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności otwarta 
do podpisu 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.); Protokół 
nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności otwarty 
do podpisania w Rzymie 3 listopada 2000 r., Konwencja o obywatelstwie kobiet 
zamężnych z 20 lutego 1957 r. (Dz.U. z 1959 r. Nr 56, poz. 334); Europejska kon-
wencja o przysposobieniu dzieci z 24 kwietnia 1967 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 99, poz. 
1157); Konwencja o unikaniu zjawiska bezpaństwowości w związku z sukcesją 
państwa, otwarta do podpisu w Strasburgu 19 maja 2006 r.; Konwencja o ogra-
niczaniu przypadku wielokrotnego obywatelstwa i obowiązkach wojskowych 
w przypadku wielokrotnego obywatelstwa, otwarta do podpisu w Strasburgu 
6 maja 1993 r., Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.); Konwencja 
dotycząca statusu bezpaństwowców z 29 września 1954 r.; Międzynarodowy pakt 
praw obywatelskich i politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 
1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).

Na obywatelstwie krajowym jest „nadbudowane” obywatelstwo UE, które ma 
oczywiście wpływ na obywatelstwo krajów członkowskich. „Otwiera” perspek-
tywę obywatelstwa, zapewniając np. pomoc konsularną w krajach, w których jest 
brak przedstawicielstw dyplomatycznych kraju własnego. Do przepisów prawa 
europejskiego zaliczyć należy następujące akty prawne: traktat o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864), kartę praw podsta-
wowych Unii Europejskiej (Dz.Urz UE C303z 14.12.2007 s. 1), dyrektywę Rady 
Unii Europejskiej Nr 2003/109/WE dotyczącą statusu obywateli państw trzecich 
będących rezydentami długoterminowymi (Dz.Urz. UE L16 23.01.2004 s. 44). 
Regulację europejską stanowi także Europejska Konwencja o Obywatelstwie 
z 6 listopada 1997 r. (wyłożona do podpisu przez Polskę). Deklaracja dołączona 
do traktatu z Maastricht pozostawia regulację kwestii obywatelstwa państwom 
członkowskim36.

36 Wybór Konwencji Rady Europy, Warszawa 1999, Ochrona praw obywateli i obywatelek Unii 
Europejskiej. 20 lat osiągnięcia i wyzwania na przyszłość. red. G. Baranowska, A, Bodnar, A. Glisz-
czyńska-Grabias, Warszawa 2015, s. 141–150.
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Prawo o obywatelstwie jest regulowane obecnie ustawą z 1 kwietnia 2009 r. 
o obywatelstwie polskim, nowelizowaną w roku 2013, 2015 i 2016, co źle świadczy 
o stabilności tak zaprojektowanego prawa i przepisów wykonawczych. Ustawy o oby-
watelstwie polskim z 2 kwietnia 2009 r.37 i o repatriacji z 2 listopada 2000 r. (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1392 ze zm.) określają nie tylko zasady i warunki, ale także tryb 
nabywania i utraty obywatelstwa polskiego oraz potwierdzenia jego posiadania 
lub utraty. Rozstrzygają także o właściwości organów w tych sprawach, szczególnie 
istotnej przy działaniu z zagranicy.

Za podstawowe zasady prawa o obywatelstwie uważa się zasadę ciągłości, 
wyłączności i zasadę równości. W szczególności zasada wyłączności podlegała za-
sadniczym zmianom historycznym. Przedmiotowy zakres ustawy stanowi nowość 
w porównaniu z poprzednimi uregulowaniami. Przedmiotem ustawy są kwestie 
sposobu i form nabycia obywatelstwa polskiego, możliwości jego utraty i potwier-
dzenia jego posiadania (lub utraty). Doktryna rozróżnia zasady unormowania 
obywatelstwa polskiego oraz warunki nabywania, utraty lub potwierdzenia jego 
posiadania. Zasada ciągłości obywatelstwa polskiego określona w art. 2 ustawy 
uniezależnia z kolei jego posiadanie od zmian kolejnych regulacji prawnych, co 
stanowi dobry przykład trwałości skutków regulacji. Obywatelstwo polskie jako 
węzeł prawny z państwem istnieje od momentu powstania takiej więzi, aż do 
momentu jej ustania (ustanie obywatelstwa to wygaśnięcie z przyczyny naturalnej 
bądź utrata przewidziana w przepisach prawnych). Bez względu na zmiany prawa, 
które w tym czasie dotyczyły polskiego obywatelstwa, osoba, która nabyła oby-
watelstwo polskie, np. na podstawie przepisów prawa tuż po II wojnie światowej, 
zachowuje to obywatelstwo mimo wszelkich zmian ustawodawstwa, które zaszły 
międzyczasie, chyba że „po drodze” utraciła to obywatelstwo w okolicznościach 
i zgodnie z przesłankami przewidzianymi w którejś z kolejnej regulacji prawnej.

Zasadą ustawy jest ciągłość obywatelstwa polskiego, co oznacza trwałość 
w czasie i uniezależnienie od zmian stanu prawnego. Konsekwencje przyjęcia 
zasady ciągłości i rzadka sytuacja, w której przepisy już nieobowiązujące muszą 
być brane pod uwagę przez organy państwowe. Obywatel polski na podstawie 
dawnych przepisów (następnie uchylonych lub zmienionych) pozostaje nadal oby-
watelem pod rządami nowego prawa (jeżeli międzyczasie nie utracił poprzedniego 
obywatelstwa). Jeżeli w świetle nowych przepisów prawa nie mógłby być uznany 
za obywatela, zachowuje jednak obywatelstwo dawniej już uzyskane38. W związku 
z burzliwą historią Polski zasada ciągłości ma szczególne znaczenie. Zapobiega 
przy kolejnych nowelizacjach „utracie” kolejnych obywateli. Z punktu widzenia 
teorii prawa administracyjnego powstaje tu ważny wyjątek. Prawo już nieobowią-
zujące paradoksalnie nadal wywiera skutecznie swój wpływ na aktualną sytuację 

37 Ustawa o obywatelstwie polskim z 2 kwietnia 2009 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 16 ze zm.).
38 Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2005, s. 52–53, J. Jagielski, tamże 
Obywatelstwo s. 62 i n.
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prawną jednostki. Nakłada to równocześnie na odpowiednie organy administracji 
publicznej obowiązek uwzględniania prawa już nieobowiązującego. To prawdziwa 
rzadkość w prawie administracyjnym, ale będąca refleksem aktualnego stanu 
prawnego.

Zasada wyłączności obywatelstwa polskiego została uregulowana jasno w art. 3 
ustawy o obywatelstwie z 2009 r. Przewiduje ona, że obywatel polski posiadający 
równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec RP takie same prawa i obo-
wiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie39. Zasada wyłączności 
oznacza swoistą „ślepotę” na obce obywatelstwo, odmawia w konsekwencji obywa-
telowi polskiemu, posiadającemu jedno lub kilka polskich obywatelstw, prawa do 
powoływania się wobec władz RP ze skutkiem prawnym na to obce obywatelstwo 
i wynikające z tego prawa i obowiązki. Oznacza to np., że mimo posiadania obcego 
paszportu obywatel polski, który np. spowoduje kolizję drogową, nie może zasłaniać 
się obcym obywatelstwem i żądać przybycia konsula czy korzystać z innych praw 
cudzoziemca uznanych przez prawo polskie.

W myśl prawa polskiego obywatel polski może posiadać obywatelstwo in-
nego państwa bądź obywatelstwo wielokrotne. Ten kontrast z regulacją z 1920 r. 
ukazuje, jak bardzo zmienia się współczesny świat i jak ważna jest precyzyjna re-
gulacja złożonych kwestii przez państwo, które nie chce deprecjonować instytucji 
własnego obywatelstwa. Ten cel przyjmuje konsekwentnie realizowanie doktryny 
wyłączności: nie obciążamy własnych organów uciążliwą procedurą zezwolenia na 
zmianę obywatelstwa dla nabycia nowego. Po prostu nadal traktujemy obywatela, 
który nie zrzekł się polskiego obywatelstwa jako naszego obywatela i obowiązuje to: 
1) wszystkie władze publiczne, 2) nie jest związane z miejscem pobytu obywatela. 
A więc nie tylko na terytorium Polski, ale w dowolnym państwie, np. USA, obywatel 
polski będzie przez polskie władze traktowany jako nasz obywatel, niezależnie od 
tego, że jest obywatelem amerykańskim. Należy tę regulację ocenić pozytywnie 
zarówno z punktu widzenia praw człowieka, jak i ekonomii działania organów 
państwa. Więcej wątpliwości budzi nowa deklaracja o równości osób posiadających 
tylko jedno obywatelstwo.

Mimo zasadniczej liberalizacji w podejściu do wielokrotnych obywatelstw, 
ta zasada pozostaje w Polsce niezmienna. Pozwala ona na zachowanie suwerenności 
państwa. Ewolucja prawa o obywatelstwie jest na podstawie zasady wyłączności 
szczególnie jaskrawa. Jeszcze w roku 1920 i 1921 obowiązywał zakaz posiadania 
obywatelstwa innego państwa. Konstytucja marcowa stwierdzała wprost, że oby-
watel polski nie może być równocześnie obywatelem innego państwa40. Polska 

39 Por. w tej kwestii: W. Czapliński, Międzynarodowe aspekty obywatelstwa, RPEiS 1984, Nr 3, 
s. 107; M. Zdanowicz, Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym, Warszawa 
2001, s. 176 i n.
40 S. Starzyński, Obywatelstwo państwa polskiego. Kraków 1921, Z. Cybichowski, O pojęciu i istocie 
przynależności państwowej, Warszawa 1920, s. 3 i n.
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przez dziesięciolecia była jednak krajem o tzw. słabym obywatelstwie, generującym 
rzesze emigrantów. Rygorystyczne stanowisko w kwestii wyłączności obywatelstwa 
oznaczałoby dobrowolne pozbawianie się rzeszy obywateli należących do Polonii, 
czyli diaspory osób wybierających silniejsze obywatelstwo. Byłoby to sprzeczne 
z polską racją stanu.

Obywatelstwo polskie, zgodnie z ustawą, nabywa się z mocy prawa, przez 
nadanie obywatelstwa polskiego, przez uznanie za obywatela, przez przywrócenie 
obywatelstwa polskiego. Ustawa określa sposoby nabycia obywatelstwa i mimo 
syntetycznej treści ma ono znaczenie konstytutywne.

Wyliczenie to ma przy tym charakter enumeratywny; tylko te cztery sposoby 
uprawniają do nabycia obywatelstwa; prawna regulacja nabycia obywatelstwa staje 
się przez to klarowna i jasna. Mówimy o przejrzystym ukształtowaniu sytuacji 
prawnej adresata badanej normy. Cztery zaprezentowane punkty konkretyzują 
normy Konstytucji, które zaliczają możliwość nabycia obywatelstwa do materii 
ustawowej. Równocześnie Konstytucja wprost określa zasadę nabywania obywa-
telstwa polskiego, będącą zasadą podstawową. Osoba urodzona z rodziców oby-
wateli polskich nabywa obywatelstwo polskie z mocy samego prawa41. To rzadki 
przykład bezpośredniego działania aktu normatywnego bez pośrednictwa aktu 
administracyjnego lub innej prawnej formy działania administracji. W dodatku 
zostaje ono bardzo wysoko ulokowane, czyli w Konstytucji. W związku z tym 
niemożliwe byłoby rozszerzenie w drodze aktu wykonawczego wyliczonych spo-
sobów nabycia obywatelstwa. 

Do zasad prawa o obywatelstwie zalicza się także zasadę równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn. Mówimy o równouprawnieniu małżonków pod względem oby-
watelstwa. Czasami w literaturze zasada ta jest określona jako zasada niezależności 
współmałżonków pod względem obywatelstwa. Historyczne regulacje przewidy-
wały niegdyś automatyczną zmianę obywatelstwa kobiety wstępującej w związek 
małżeński z cudzoziemcem. Obywatelstwo kobiet zamężnych w przypadku po-
ślubienia cudzoziemca było długo problemem spornym w Europie, ale obecnie 
powszechnie przyjęto zasadę równouprawnienia lub niezależności42. Jednakże 
w wielu regionach świata kwestia ta pozostaje jeszcze aktualna43. Dlatego w przy-
padku zawarcia małżeństwa na przykład obywatelki polskiej z obywatelem kraju 
Zatoki Perskiej warto ustalić kwestie ewentualnej utraty obywatelstwa polskiego, 
zakazu w danym kraju posiadania podwójnego obywatelstwa lub obowiązywania 
w niektórych krajach prawnej zasady, że w przypadku rozwiązania małżeństwa 
potomkowie zwłaszcza płci męskiej pozostają z mocy prawa przy ojcu. Uznaje się, 

41 J. Jagielski, Obywatelstwo polskie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1998 r.
42 Por. Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych z 20 lutego 1957 r. (Dz.U. z 1959 r. Nr 56, 
poz. 334).
43 A. Górny T. Koryś (red.) Obywatelstwo wielokrotnego wyboru. Interdyscyplinarne ujęcie kwestii 
podwójnego obywatelstwa w Polsce, Warszawa 2007.
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że nabycie polskiego obywatelstwa pozostaje w zgodzie z przepisami Europejskiej 
konwencji o  obywatelstwie podpisanej, lecz nieratyfikowanej przez Polskę44. 
Przypomnijmy, że zawarcie związku małżeńskiego z osobą niebędącą obywate-
lem polskim (cudzoziemcem lub bezpaństwowcem) nie powoduje automatycznej 
zmiany w obywatelstwie małżonków45.

Należy podkreślić, że stanem prawnym, do którego wspólnota międzynaro-
dowa odnosi się negatywnie i próbuje znieść jego skutki, jest stan bezpaństwowo-
ści, a więc taki stan, w którym dana osoba nie ma żadnego obywatelstwa46. Osoby 
takie, zwane apatrydami, to zwykle ofiary wojen, kataklizmów historycznych, 
uchodźcy47. Europa zetknęła się po raz pierwszy z tym problemem w masowej 
skali po przekształceniu granic po I wojnie światowej i wobec fali uchodźców – 
ofiar rewolucji październikowej w Rosji. Wielkie zasługi zyskał wtedy znany 
badacz polarny, a następnie norweski dyplomata działający w Lidze Narodów – 
Fridjof Nansen48. Ponieważ żadne państwo nie chciało przyznać ogromnym 
masom ludzkim swojego obywatelstwa lub wydać dokumentów  identyfikujących 
osobę, Nansen stwierdził, że sam wyda takie paszporty. Do dzisiaj tymczasowe 
dokumenty tożsamości wystawiane uchodźcom i bezpaństwowcom nazywa się 
potocznie „paszportami nansenowskimi”. W konwencjach o zapobieganiu bez-
państwowości wypracowano reguły kolizyjne pozwalające na eliminowanie tego 
stanu. W Polsce bezpaństwowcy, prawie zapomniana już kategoria, pojawili się 
ponownie po 1989 r. jako byli obywatele ZSRR. Obecnie liczbę bezpaństwowców 
w Polsce szacuje się na około 2 tys., są to tzw. starzy bezpaństwowcy od lat za-
mieszkujących RP. Szybkie uregulowanie ich statusu jest jednym z priorytetów 
prawa o obywatelstwie.

Zasadniczo nabycie obywatelstwa osoby małoletniej, której jedno z rodzi-
ców jest obywatelem innego państwa, wydaje się proste do ustalenia. Chodziło 
tu w przeszłości o wybór dokonany przez rodziców, który mógł być zatwierdzony 
lub usunięty po dojściu dziecka do pełnoletności. Obecnie ta konstrukcja uległa 
zmianie. Dziecko nabywa obywatelstwo z chwilą urodzenia, z rodzica obywatela, 
obywatelki polskiej.

Zgodnie z art. 6 zmiany w ustaleniu osoby, albo obywatelstwa jednego lub 
obojga rodziców podlegają uwzględnieniu przy określeniu obywatelstwa mało-
letniego, jeżeli nastąpiły przed upływem roku od dnia urodzenia małoletniego.  
 

44 Europejska konwencja o obywatelstwie, Strasburg 6 listopada 1997 r., E. Dynia obywatelstwo 
w świetle prawa międzynarodowego zeszyty naukowe UMCS „Annales” 2000, Nr 4, s. 23–24.
45 EKOO, tamże.
46 R. Wieruszewski, Prawa człowieka. Model prawny, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.
47 D. Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2010, s. 23 i n.
 I. Oleksiewicz, Uchodźcy w Unii Europejskiej aspekty prawne i polityczne Bydgoszcz-Rzeszów 
2006.
48 J. Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa 2005.
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Jeżeli nastąpiły zmiany w ustaleniu osoby ojca, podlegają one uwzględnieniu przy 
określeniu obywatelstwa małoletniego. Jeżeli jednak dziecko osiągnęło już rok 
życia, wpływ ten nie następuje automatycznie. A po ukończeniu 16 lat konieczna 
jest zgoda małoletniego. Widzimy więc, że nawet tak pozornie prosta kwestia jak 
nabycie obywatelstwa z urodzenia może być związana z licznymi komplikacjami. 
Również nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom czy uznanie ich za obywateli 
polskich, ale także zgoda na zrzeczenie się przez nich obywatelstwa obejmuje mało-
letniego pozostającego pod władzą rodzicielską. Jeżeli chodzi o jednego z rodziców, 
ma to skutki dla małoletniego wtedy, gdy drugi rodzic nie ma władzy rodzicielskiej, 
albo wyraził zgodę na zmianę – nabycie lub utratę obywatelstwa polskiego. Jeżeli 
analizujemy zmiany ustawodawstwa i orzecznictwa w zakresie obywatelstwa, 
widzimy, jak rosną i komplikują się zarówno regulacje prawne, jak i orzecznictwo 
w tym zakresie, wraz z osłabnięciem instytucji rodziny i dużo bardziej złożonymi 
sytuacjami życiowymi.

Wzmacnia się również status prawny dziecka. Jeżeli małoletni ukończył 16 lat 
życia, skutek prawny uznania za obywatela polskiego albo utraty obywatelstwa 
następuje, co prawda, na skutek decyzji rodziców, ale wymagane jest oświadczenie 
o wyrażeniu zgody złożone przez małoletniego, chociaż jest to osoba nieposiadająca 
zdolności do czynności prawnej na gruncie prawa cywilnego. Jest to interesujący 
przykład odmienności zdolności do czynności prawnej, cywilnoprawnej i publicz-
noprawnej, bowiem małoletni, który ukończył 16 lat, ma tu prawo współdecydo-
wania o swoim statusie prawnym w odniesieniu do obywatelstwa.

Nowoczesne państwo zmaga się jednak z indywidualistycznym podejściem 
współczesnego człowieka, z jego poczuciem wolności, decydowania o własnym 
losie, w tym wolności życia poza terytorium państwa. Powstaje wiec problem, 
na ile obywatele mieszkający trwale poza terytorium państwa i niewypełniający 
niektórych obowiązków mogą mieć pomniejszone prawa np. wyborcze albo też 
odwrotnie, na ile obywatele, którzy w wyniku przesunięć granic znaleźli się 
trwale poza terytorium swojego państwa, a w konsekwencji niedobrowolnie 
utracili to obywatelstwo, mają prawo do szczególnych świadczeń wynikających 
z tego, że oni sami lub ich rodzice byli w przeszłości obywatelami polskimi. Jest 
kwestią sporną, czy świadczenia typu Karta Polaka są związane z poczuciem, 
z przynależnością narodową i etniczną, często bardzo złożoną w wyniku wy-
darzeń historycznych, czy też są wynikiem swoistego „historycznego cienia”, 
odblasku, które rzucało obywatelstwo.

Reasumując, obywatelstwo odzwierciedla substrat personalny państwa, czę-
sto odzwierciedla tożsamość narodową lub służy budowaniu tej tożsamości, choć 
równocześnie obywatelstwo może spajać wiele narodowości, tworząc jak w polskiej 
Konstytucji Naród jako zbiorowość obywateli. Ani obywatelstwo „kulturowe” ani 
quasi-obywatelstwo czy „obywatelstwo postnarodowe” nie zastąpiły tej konstrukcji, 
ostro odróżniającej się od cudzoziemca jako nie-obywatela. Nie zmieniają na razie 
tej dychotomii tzw. karty narodowościowe, w tym Karta Polaka.
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4. Prawa i obowiązki obywateli

Nabycie obywatelstwa polskiego określone przez art. 4 obecnej ustawy może 
nastąpić:

 – z mocy prawa,
 – przez nadanie,
 – przez uznanie za obywatela polskiego,
 – przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Pojęcie „z mocy prawa” oznacza rzadkie w prawie administracyjnym bezpo-
średnie działanie ustawy i aktów wykonawczych bez konieczności wydania decyzji 
administracyjnej.

Katalog art. 4 ustawy ma charakter enumeratywny. Mimo ogólnego charak-
teru wylicza wyraźnie wszystkie sposoby nabycia polskiego obywatelstwa. Ma 
więc charakter normatywny, określa też prawne formy, w których może działać 
administracja. W części ogólnej wskazuje się, że prawo administracyjne konkre-
tyzuje postanowienia Konstytucji: tutaj jest to wyjątkowo wyraźne art. 34 ust. 1 
Konstytucji określa tylko „główną” instytucję nabycia obywatelstwa, inne sposoby 
pozostawiając ustawie. Ten sposób podstawowy to urodzenie z rodziców, obywateli 
polskich. Inne sposoby określa ustawa i czyni to właśnie ustawa o obywatelstwie.

Czy ważne zdarzenia życiowe, takie jak zawarcie małżeństwa, mają wpływ na 
obywatelstwo? W przypadku obywatelstwa polskiego nie wpływa to na posiadanie 
obywatelstwa, nawet jeśli ustawa państwa obcego stanowi inaczej, nie może ona 
jednak rozstrzygać o naszym obywatelstwie.

Małżeństwo z obywatelem polskim stanowi natomiast przesłankę do skrócenia 
czasu oczekiwania na nabycie obywatelstwa. Wyraża się w ten sposób ważna zasada 
równouprawnienia małżonków, są bowiem stare systemy prawa, w których na ten 
fakt wpływ ma obywatelstwo kobiety; nie zawsze tak było. Zasada równouprawnie-
nia małżonków nie występowała np. w ustawie z 1920 r. Musiała ona ustąpić wtedy 
zasadzie „jedności obywatelstwa w rodzinie” „na koszt” kobiety, choć pozornie 
poprawiało jej sytuację, jeśli jako cudzoziemka poślubiła obywatela polskiego; 
nabywała wtedy automatycznie obywatelstwo polskie. Nie dotyczyło to jednak 
mężczyzny poślubiającego obywatelkę polską. Widzimy, że obywatelstwo kobiety 
było traktowane jako „słabsze”, takie, które musi ustąpić obywatelstwu mężczyzny. 
Obecna regulacja jest tu bardziej nowoczesna, ale zawiera błąd legislacyjny – mowa 
jest niepotrzebnie o zawarciu małżeństwa a nie o małżeństwie w ogóle. Doktryna 
i orzecznictwo są jednak zgodne, że chodzi także o czas trwania małżeństwa, 
a wspomnienie tylko o zawarciu było przeoczeniem ustawodawcy49. Widzimy, jak 
wykładnia naprawia błędy legislacji, ale może to dziać się tylko w ograniczonym 

49 M. Lewicki, Pochodzenie dziecka a jego obywatelstwo. Uwagi na temat interpretacji art. 7 ustawy 
o obywatelstwie polskim, Przegląd Prawa Publicznego 2009, Nr 7–8, s.104 i n.; por. art. 6 ustawy 
o obywatelstwie (Dz.U. z 2012 r., poz. 161 ze zm.).
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stopniu. Nie każdy błąd parlamentu może zostać przez wykładnię w działaniu 
orzecznictwa naprawiony.

Bardziej złożona jest sytuacja małoletnich – tu zasada „jedności rodziny” nadal 
obowiązuje. Jeżeli rodzice (lub jedno z nich) zmienili obywatelstwo przed ukoń-
czeniem przez małoletniego pierwszego roku życia, małoletnie dziecko „podąża” 
automatycznie za obywatelstwem rodziców. Jednakże, jeżeli sąd uwzględnił np. 
pozew o zaprzeczenie ojcostwa obywatela polskiego, wpływa to na obywatelstwo 
małoletniego, chyba że ukończył on 16 lat. Wtedy zmiana obywatelstwa wymaga 
jego zgody, co należy ocenić pozytywnie z perspektywy znacznej już „dojrzałości” 
dziecka. Wyjątkowym sposobem nabycia obywatelstwa w kraju w przeszłości 
targanym wojnami, okupacją i przesiedleniami jest znalezienie dziecka na teryto-
rium RP. Miało ono wielkie znaczenie po II wojnie światowej. Będzie to dotyczyć 
współcześnie raczej dziecka znalezionego w „oknie życia”, mogą być jednak i inne 
sytuacje. Jeżeli potem ustalono rodziców, wkracza regulacja określona powyżej.

Jeżeli matka dziecka, którego ojciec jest nieznany, jest obywatelką polską, 
dziecko nabywa obywatelstwo polskie. Jeżeli potem ojciec został ujawniony np. jako 
cudzoziemiec, nie wpływa to na obywatelstwo małoletniego. Należy przypomnieć, 
że w akcie urodzenia obowiązkowo wykazuje się obywatelstwo dziecka i rodziców50.

Regulacja prawna obywatelstwa ma charakter dynamiczny: pewne instytu-
cje znikają, inne się pojawiają. I tak znikło prawo wyboru obywatelstwa dziecka 
w małżeństwach o mieszanym obywatelstwie, a pojawiło się nabycie obywatelstwa 
polskiego przez przysposobienie. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom i inne 
wydarzenie takie jak uznanie ich za obywateli polskich oraz wyrażenie zgody na 
zrzeczenie się obywatelstwa obejmuje obecnie małoletniego, o ile rodzice mają 
władzę rodzicielską, a także w przypadku, gdy jedno ma taką władzę, a drugie 
jest jej pozbawione. Jeżeli drugi rodzic ma władzę rodzicielską, ale się zgadza na 
złożenie oświadczenia – zmiana następuje. Jest to przykład oświadczenia woli 
strony, które wywiera wiążący wpływ na akt administracyjny51.

Generalnie obywatelstwo małoletniego jest pochodną uzyskania bądź utraty 
obywatelstwa rodziców. Stopniowo rozwijają się prawa człowieka i spojrzenie na 
małoletniego, który ukończył 16 lat. W Polsce nie mają oni jeszcze prawa głosu, 
ale przełom, który nadchodzi, widać wyraźnie w kwestii obywatelstwa. Zarówno 
nadanie, uznanie i utrata przez zrzeczenie się rodziców obywatelstwa wymaga jego 
wyraźnej zgody w trybie oświadczenia. Widać różnicę między prawem admini-
stracyjnym a cywilnym. Małoletni nie ma jeszcze pełnej zdolności do czynności 
prawnych wg prawa cywilnego, ale w administracyjnym może samodzielnie podjąć 
bardzo istotną decyzję. Jest to współdecyzja, 16-latek nie może bowiem samodziel-
nie, niezależnie od rodziców, zmienić sobie obywatelstwa.

50 E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s. 292 i n.
51 K. Ziemski, Akt administracyjny, System prawa administracyjnego, w: Prawne formy działania 
administracji R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Tom V, s. 151 i n.
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Oświadczenia związane z obywatelstwem przyjmuje wojewoda albo konsul 
(w przypadku osoby zamieszkałej za granicą). Przypomnijmy, że zamieszkanie 
to „ześrodkowanie podstawowych funkcji życiowych” osoby w jednym miejscu. 
Używa się też pojęcia „interesów życiowych” ocenianych przez sąd administracyjny.

Małoletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie, gdy co najmniej 
jedno z rodziców jest obywatelem polskim, albo gdy urodził się na terytorium RP 
z nieznanych rodziców lub rodziców bezpaństwowców lub osób o nieokreślonym 
obywatelstwie. Chodzi o zapobieganie sytuacji, gdy urodzone dziecko staje się 
bezpaństwowcem. Jest to pierwotne nabycie obywatelstwa z mocy ustawy. Nie 
trzeba żadnej konstytutywnej decyzji, wystarczy deklaratoryjne potwierdzenie 
faktu powodującego zawiązanie więzi prawnej między człowiekiem a państwem. 
Dwa równoległe systemy przyznania obywatelstwa: prawo krwi i prawo ziemi 
występują zwykle wspólnie. Historycznie starszy jest system prawa ziemi (ius 
soli), w którym rozstrzyga miejsce urodzenia a nie prawo krwi (ius sanguinis)52, 
w którym rozstrzyga pochodzenie od rodziców lub jednego rodzica. W Polsce 
obowiązuje prawo krwi z uzupełniającym działaniem prawa ziemi, co najlepiej 
ilustruje sytuacja prawna małoletniego.

Nabycie obywatelstwa polskiego przez repatriację zostało określone dopiero 
w 1951 r. Ustawa ta w sposób zbiorczy uznała nabycie obywatelstwa przez repa-
triacje dla mas ludzi powracających po II wojnie światowej od 1945 r., ale także 
obejmowała osoby przesiedlone przymusowo. Ogólne określenie „klauzula ge-
neralna” mówiło o osobach, „które przybyły do Polski ludowej jako repatrianci”. 
Ustawa zamykała więc w ten sposób nabycie obywatelstwa w latach 1945–1951, 
a z kolei ustawa ta utrzymywała instytucje repatriacji również po wejściu w życie 
ustawy. Decydujący miał być „tryb ustalony przez właściwe władze”. Procedura 
przewidywała, że już w momencie przyjazdu dana osoba miała status repatrianta53.

Należy jeszcze wyróżnić odrębny tryb nabycia obywatelstwa przez repatria-
cję. To łagodne pojęcie miało wyrażać powtórne nabycie obywatelstwa polskiego 
nie tylko przez dobrowolnych emigrantów wracających do ojczyzny, np. z Francji 
czy Kanady po II wojnie światowej, ale także ujmować los osób wracających po 
latach z Syberii czy z Kazachstanu oraz z ziem wschodnich II RP przesiedlanych 
przymusowo do Polski w nowych granicach, którzy często utracili wbrew swojej 
woli obywatelstwo polskie. Poprzednie przepisy były bardzo rozbudowane, obecnie 
w związku z ustawą o repatriacji jest to tylko jeden ze sposobów nabycia obywa-
telstwa polskiego. W 1945 r. i później nabycie obywatelstwa stwierdzały specjalne 
komisje repatriacyjne. Obecna regulacja jest odmienna, chociaż wciąż powrót do 

52 D. Pudzianowska, tamże, Obywatelstwo w procesie zmian… s. 87; por. tejże autorki Dyskusja 
parlamentarna nt. Prawa o obywatelstwie we Francji w latach 50-tych XX wieku. Studia Europejskie 
2007, nr 4.
53 A. Seniuta, Obywatelstwo: regulacja prawna w PRL, Acta Universitatis Wratislavia, Wrocław 
1974, Akta 210.
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Polski jest w tym trybie – już o odmiennych cechach – możliwy. Wielkim dyle-
matem wczesnych lat 90. była kwestia masowej repatriacji Polaków z Kazachstanu.

Specyficzna sytuacja PRL, polegająca na całkowitej zależności od władz 
ZSRR, kosztowała utratę obywatelstwa polskiego przez tysiące osób pozostałych 
na Syberii i w Kazachstanie. Przyjęły one w sytuacji głodu i represji obywatelstwo 
ZSRR. Zasady repatriacji do Polski określonych kategorii osób określała umowa 
z ZSRR. Repatriantem na mocy ustawy z 1962 r.54 był cudzoziemiec narodowości 
lub pochodzenia polskiego, który przybył do Polski z zamiarem osiedlenia się na 
stałe i uzyskał na to zezwolenie właściwego organu polskiego. Obie ustawy z 1951 
i 1962 r. przewidywały takie trójczłonowe podejście.

Obecny stan prawny jest odmienny. Wymienia się tylko repatriację jako spo-
sób nabycia obywatelstwa polskiego i odsyła do ustawy z 9 listopada 2000 r. o re-
patriacji55. W ustawie tej do nabycia obywatelstwa niezbędne jest przybycie do 
Polski na podstawie wizy krajowej z określeniem celu repatriacji, a także decyzja 
o uznaniu za repatrianta. Miejsce określonego ogólnie trybu zajmują ustalenia 
ustawy z 2000 r. o sposobie otrzymania „wizy krajowej w celu repatriacji”. W dok-
trynie krytykowana jest zasadniczo niespójność przepisów ustawy o repatriacji, 
w której raz pojawia się, a raz znika „wyraźny zamiar osiedlenia się na stałe”. 
Orzecznictwo i doktryna zgodnie podkreślają jednak, że są to błędy legislacyjne, 
a nie zamiar ustawodawcy56. Obecnie repatriacja dotyczy osób pochodzenia pol-
skiego i zamieszkałych w byłych azjatyckich republikach Związku Radzieckiego 
oraz na obszarze azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. Nie dotyczy to więc np. 
Litwy, Estonii czy Ukrainy, dotyczy natomiast: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, 
Kazachstanu, Republik Kirgiskiej i Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. 
Ustawa zawiera upoważnienie dla Rady Ministrów do określenia innych państw lub 
innych części Federacji Rosyjskiej, gdyby osoby polskiego pochodzenia były tam 
dyskryminowane ze względów religijnych, narodowościowych lub politycznych. 
Jest to bardzo szerokie upoważnienie ustawowe, ponieważ przesłanki materialno-
-prawne (dyskryminacja) mają tylko charakter przykładowy (w szczególności)57.

Odmienną podstawę do nabycia obywatelstwa polskiego z mocy prawa poprzez 
repatriacje jest instytucja uznania za repatrianta osób pochodzenia polskiego, które 
przebywały w Polsce w związku ze studiami wyższymi. Przesłanki ustawowe są 
tu nieco zmodyfikowane. Nie ma nabycia wizy krajowej, ale nie mogą zachodzić 
przesłanki negatywne, które wykluczają uzyskanie wizy w celu repatriacji. Osoba 
taka, która przebywała w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

54 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 1962 r. Nr 10, poz. 49, art. 12 
ust. 1 i ust. 2).
55 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1392 ze. zm.).
56 K. Kersten, Repatriacja ludności polskiej po II Wojnie Światowej, Wrocław 1974.
57 O materii ustawowej i upoważnieniu ustawowym, por. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, 
Kraków.
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zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z „pobieraniem nauki 
w szkole wyższej” na podstawie przepisów o studentach dla osób niebędących 
obywatelami polskimi (cudzoziemców lub bezpaństwowców), może ubiegać się 
o uznanie. Koniecznym dalszym elementem jest złożenie wniosku do wojewody 
w terminie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. Jeżeli więc student polskiego 
pochodzenia, np. z Kazachstanu, po ukończeniu studiów w Polsce pragnie pozostać 
na stałe, nie musi czekać 5 lat, ale na podstawie wniosku do wojewody i spełnienia 
pozostałych przesłanek może zostać z dniem, w którym decyzja wojewody stanie 
się ostateczna – obywatelem polskim. 

Nie będzie to jednak dotyczyło studenta z Ukrainy, nawet jeżeli może wylegi-
tymować się Kartą Polaka, a jego polskie pochodzenie, znajomość języka i kultury 
są niekwestionowane. Od strony nauki prawa administracyjnego to znakomity 
przykład aktu administracyjnego, decyzji, która może być podjęta tylko na wniosek 
zainteresowanej strony.

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP nazywamy trady-
cyjnie naturalizacją. Należy zwrócić uwagę na występujące w przepisie słowo 
„może”. Wskazuje ono, że uznanie przysługuje w tym zakresie głowie państwa. 
Naturalizacja ma cechy rozstrzygnięcia o charakterze władczym, jednostronnym 
i podwójnie konkretnym, ale może być dokonana tylko na wniosek osoby fizycznej, 
która nie może być już obywatelem naszego państwa, musi także wyrażać wolę 
nabycia obywatelstwa.

Nadanie obywatelstwa jest uznawane za nieodłączny element suwerenno-
ści. Naturalizacja w wielu krajach jest uzależniona od dłuższego okresu stałego 
zamieszkania, ale także np. od ciągłości zamieszkania. Wiele krajów dorzuca do 
tego znajomość języka i kultury, a nawet konstytucji, małżeństwo z obywatelem 
danego państwa albo odbycie służby wojskowej. Współcześnie dochodzą do tego 
czasem zasługi sportowe, naukowe.

Wielki kontrast z obecną regulacją dostrzegamy w związku z ustawą o obywa-
telstwie z 1920 r.58 Oprócz stałego przebywania od dziesięciu lat w granicach państwa 
polskiego i znajomości języka polskiego niezbędne były „środki utrzymania” lub 
„zarobkowania dla siebie i swojej rodziny”, a także „nieposzlakowany tryb życia”. 
Potrzebna była także opinia gminy miejsca zamieszkania i organu administracji 
ogólnej. A i tak wszystkie te przesłanki łącznie nie gwarantowały naturalizacji, 
która nadal pozostawała w sferze uznania administracyjnego. Również obecnie po 
latach redukowania przesłanek naturalizacji w wielu krajach zaostrza się kryteria 
nabycia obywatelstw. Pojawiają się egzaminy z konstytucji, kultury i języka. Są 
jednak także w niektórych krajach przypadki „kupowania obywatelstwa” np. przez 
biznesmenów inwestujących wielkie kwoty. Nadal jednak nadanie obywatelstwa, 
cudzoziemcowi jest najpełniejszym przykładem uznania i to uznania swobodnego.

58 Ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz.U. z 1920 r. Nr 7, 
poz. 44).
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Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny, to przejaw ostatniego reliktu swobod-
nego uznania w świecie, w którym uznanie administracyjne ma ściśle określone 
granice poddane kontroli sądowej. W stosunkowo świeżym orzeczeniu TK KP 
5/09 z 18.01.2012 r.59 Trybunał wyraził przekonanie, że kompetencja „w zakresie 
nadawania obywatelstwa, a także wyrażania zgody na zrzeczenie się go (…) jest 
związana z wolnością czynienia z niej użytku”. Prezydent może więc nadać oby-
watelstwo, „kierując się racjami, które uzna za słuszne”, a jedyną przesłanką są 
wyznaczone mu konstytucyjne zadania wskazane w art. 126 ust. 3 Konstytucji. 
Konsekwencją tak szerokiego uznania jest brak konkretnych warunków ubiegania 
się o naturalizację. Obecnie przepisy prawa nie przewidują żadnych warunków 
(np. 5, 10 lat domicylu), a ocena zasadności nadania obywatelstwa przysługuje 
w pełni prezydentowi. Również Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 sę-
dziów NSA z 9 listopada 1998 r.60 stwierdza, że Prezydent w zakresie nadawania 
obywatelstwa nie jest organem państwowym powołanym do załatwienia sprawy 
z zakresu administracji publicznej, ale realizuje „kompetencję należącą do „całko-
wicie autonomicznych, osobistych, w pełni uznaniowych jego uprawnień”, działa 
jako głowa państwa polskiego. Stąd nie możemy mówić nawet o uznaniu admini-
stracyjnym, ale w ogóle o uznaniu. Sytuacja ta wywołuje w literaturze pytanie, czy 
odpowiada to współczesnym standardom demokratycznego państwa prawnego, 
a także Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie (nieratyfikowanej jeszcze przez 
Polskę)61. Standard europejski w tym zakresie kształtuje konieczność uzasadnienia 
na piśmie decyzji dotyczącej obywatelstwa, a także odwołanie, które ma przysługi-
wać w trybie administracyjnym lub sądowym. W tym ujęciu nawet jeżeli Prezydent 
będzie dobrowolnie stosował się do standardów, wchodzimy w kolizję z ukształ-
towanym przez doktrynę praw człowieka współczesnego kształtem naturalizacji. 
Można przewidywać, że zmiana tej sytuacji będzie ściśle związana z ratyfikacją 
Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie.

Cudzoziemiec musi złożyć wniosek o nadanie mu obywatelstwa, a małoletni 
cudzoziemiec zależny jest od wniosku swoich przedstawicieli ustawowych. Jest 
tu więc ciekawy przykład aktu wydawanego wyłącznie na wniosek, a nie z urzędu. 
W praktyce jednak konieczne były unormowania ustawowe. Stąd ustawa zawiera 
szczegółowe elementy ewentualnego wniosku dotyczącego danych osobowych, 
precyzuje, do kogo składamy wniosek przeznaczony dla Prezydenta. Zostaje także 
ustalona konieczność złożenia urzędowo poświadczonego podpisu. Wnioski prze-
kazują wojewoda lub konsul, opatrując je własną opinią za pośrednictwem ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych. Niezbędne są także wnioski Komendanta 

59 OTK A 2012 nr 1 poz. 5.
60 ONSA 1999 Nr 1 poz. 6.
61 D. Pudzianowska ocenia wpływ modelu europejskiego na nową ustawę o obywatelstwie polskim 
por. J. Sandorski, Obywatelstwo polskie, a członkostwo polskie w Unii Europejskiej w: Wolności i prawa 
jednostki, oraz ich gwarancję w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006, s. 64 i n.
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Głównego Policji, ABW, a w razie potrzeby innych organów. Wyjaśnienia wymaga 
także kwestia, czy dany cudzoziemiec nie posiada już obywatelstwa polskiego. 
Wówczas wniosek może stać się podstawą do decyzji o potwierdzeniu obywatel-
stwa polskiego. Prezydent RP może jednak zażądać bezpośrednio od wojewody 
lub konsula przekazania każdego wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego 
bezpośrednio do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Decyzja i odmowa 
następują w formie „postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego” albo o od-
mowie jego nadania.

Zupełnie odrębną formą jest uznanie za obywatela polskiego. Dotyczyć to może 
cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium RP w sposób legalny 
co najmniej od 3 lat. Musi być on jednak:
1) rezydentem długoterminowym UE, mieć prawo stałego pobytu albo zezwo-

lenie na pobyt stały,
2) posiadać stabilne i regularne źródło dochodu,
3) oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

To podstawowa regulacja, która ulega „skróceniu” w drodze art. 30 ustawy 
o obywatelstwie, co do okresu pobytu i złagodzeniu warunku długości okresów po-
bytu, co do cudzoziemców polskiego pochodzenia lub przebywania od co najmniej 
2 lat na terytorium RP w sytuacji, gdy od co najmniej 3 lat dana osoba pozostaje 
w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub jest bezpaństwowcem. Jeżeli 
osoba o polskim pochodzeniu przebywa w Polsce co najmniej od dwóch lat na 
podstawie zezwolenia na pobyt stały, a zezwolenie to zostało udzielone ze względu 
na polskie pochodzenie, okres ten także ulega skróceniu. Jeżeli jest to dodatkowo 
przypadek posiadania przez daną osobę Karty Polaka, za obywatela można zostać 
uznanym już po 1 roku. Warunkiem nabycia obywatelstwa przez uznanie jest 
jednak urzędowo potwierdzona znajomość języka polskiego.

Instytucja uznania za obywatela polskiego znana już ustawie z 1920 r. rozluźnia 
nieco niepewność, która powstaje dla adresata normy o naturalizacji i neutralizuje 
uznaniowy charakter decyzji o nadaniu obywatelstwa. Pozwala skonkretyzować 
plany życiowe i wyobrazić sobie, co należy uczynić, aby z dużym prawdopodobień-
stwem lub niemal pewnością obywatelstwo otrzymać. Również co do tej spornej 
w literaturze instytucji Trybunał Konstytucyjny w cytowanym już wyroku KP 
5/09 stwierdził lakonicznie, że art. 30 ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie 
polskim jest zgodny z Konstytucją i nie narusza kompetencji Prezydenta RP. Nie 
zakończyło to jednak dyskusji. Duży jest bowiem kontrast między uznaniowością 
nadania, a dosyć precyzyjnymi warunkami uznania za obywatela polskiego62. 

Pozbawienie obywatelstwa nie występuje w obecnym prawie polskim i było 
zawsze instytucją charakterystyczną dla państw totalitarnych i autorytarnych. 
Oznaczało radykalne zerwanie podstawowej więzi między obywatelem a państwem, 
więzi, która nie może być uzależniona od poglądów politycznych wg standardów 

62 D. Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989. Warszawa 2010, s. 100 i n.
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współczesnych państw cywilizacyjnych. W demokratycznym państwie prawnym 
każdy pogląd, każde stanowisko i sposób na życie powinno znaleźć swoje miejsce. 
Inaczej jest, gdy chodzi o zamiar obalenia przemocą konstytucyjnego ustroju, ale 
nawet wtedy mimo konieczności ukarania winnego nie traci on obywatelstwa. 
Dotyczy to także sytuacji, w której dany człowiek, obywatel popełnił przestępstwo, 
a nawet ciężką zbrodnię za granicą i tam odbywa karę pozbawienia wolności. Jego 
ojczyzna nie tylko się go nie wyrzeka, ale zapewnia mu niezbędną opiekę konsu-
larną. Niestety, w okresie PRL występowało pozbawienie wolności, a także pozba-
wienie obywatelstwa przeciwników politycznych. Często powodowało to strach 
przed konsekwencjami wolnościowych działań było zaplanowaną polityką63. Należy 
pamiętać, że pozbawienie obywatelstwa dotyczyło osób przebywających zagranicą.

Polskie prawo nigdy jednak, co należy podkreślić, nie posunęło się do roz-
wiązań znanych hitlerowskiej Rzeszy czy Rosji sowieckiej, w której pozbawiano 
obywatelstwa osoby zamieszkujące na terytorium swojego kraju, co było wstępem 
do ich zagłady, jak w przypadku Holocaustu.

Mimo wszystko jest to wstydliwy rozdział naszej historii, a pozbawienie 
obywatelstwa jest nieomylnym znakiem kroków w kierunku autorytaryzmu lub 
totalitaryzmu. Rzeczpospolita Polska w 1989 r. dla naprawienia historycznych 
krzywd starała się przywrócić osobom dotkniętym pozbawieniem obywatelstwa 
możliwość powrotu do niego w sposób uproszczony. Dotyczyło to także osób 
dotkniętych uchwałami Rady Państwa wyjeżdżających na przykład do Izraela 
w rezultacie prześladowań 1968 r. oraz osób wyjeżdżających w warunkach repre-
sji politycznych do Niemiec po 1950 r. Prawo ówczesne przewidywało zgodę na 
zwolnienie z obywatelstwa polskiego. W przypadku wskazanych grup obywateli 
polskich zgody udzielano jednak z „góry” i co było generalnie sprzeczne nawet 
z ówcześnie obowiązującym prawem. Obecna doktryna i orzecznictwo są zgodne 
co do tego, że uchwała Rady Państwa nie mogła zastąpić aktu administracyjnego 
przewidzianego w ówczesnej ustawie. 

Ustawa cofa się przy tym aż do ustawy z 1920 r., co wydaje się na pierwszy 
rzut oka absurdalne, jednakże należy pamiętać o tym że ówczesne pozbawienie 
obywatelstwa rozciągało się na małoletnich, pozostających pod opieką rodziców 
pozbawianych obywatelstwa.

Powszechną krytykę budziło także rozwiązanie, zgodnie z którym do na-
bycia obcego obywatelstwa niezbędne było uzyskanie zezwolenia władz Polski, 
a tymczasem z perspektywy prawa państwa obcego takie zezwolenie nie miało 
najmniejszego znaczenia. W praktyce zezwolenie na zmianę obywatelstwa służyło 
regulowaniu kwestii utraty obywatelstwa polskiego przez osobę, która nabyła obce 
obywatelstwo. Na przykład osoba, która uzyskała obce obywatelstwo, ale nie ubie-
gała się o zezwolenie na zmianę obywatelstwa, pozostawała w świetle ówczesnego 
prawa nadal obywatelem polskim, co pozwalało w przypadku powrotu do kraju 

63 A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej.
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wyciągać wobec tej osoby wszelkie konsekwencje prawne jak wobec obywatela 
polskiego. Ta regulacja przez lata stanowiła przeszkodę w powrocie do kraju przed-
stawicieli Polonii, którzy od dawna mieli obce obywatelstwo, ale można było im 
zawsze postawić zarzut, że podważają ówczesne sojusze, działają na szkodę Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej albo są osobami, które działają na szkodę państwa, na-
ruszając obowiązek wierności wobec niego. Pozbawienie obywatelstwa dotyczyło 
także tych osób, które nielegalnie opuściły obszar państwa polskiego po 1945 r. 
i odmówiły powrotu do kraju na wezwanie właściwej władzy64.

Przesłanką pozbawienia obywatelstwa mogło być skazanie za granicą 
Rzeczpospolitej za zbrodnię albo popadnięcie w stan recydywy. Uchylanie się 
od służby wojskowej było również przesłanką do pozbawienia obywatelstwa, po-
zostającego w gestii władzy publicznej. Pozbawienie obywatelstwa mogło być 
rozciągnięte na zamieszkałe za granicą dzieci osoby pozbawionej obywatelstwa, 
które nie ukończyły 13 roku życia. Ta regulacja sprawia, że do dzisiaj mogą ubiegać 
się o powrót do polskiego obywatelstwa dzieci osób, które były niegdyś prześla-
dowanymi opozycjonistami. O pozbawieniu obywatelstwa danej osoby i ewentu-
alnie ich dzieci decydowała Rada Państwa, która mogła w tym zakresie działać 
w ramach uznania administracyjnego. Ciekawą teoretycznie i ważną praktycznie 
instytucją prawną jest przywrócenie obywatelstwa. Należy je stanowczo odróżnić 
od historycznej instytucji odzyskania obywatelstwa, np. kobiety, która na gruncie 
poprzedniej ustawy utraciła obywatelstwo na skutek małżeństwa z cudzoziemcem, 
a po jego ustaniu prawa do obywatelstwa. Rozwiązanie ustawowe obejmowało 
oświadczenie, a potem „decyzję o przyjęciu oświadczenia”, a wcześniej „posta-
nowienie”. Pozornie decydował wyłącznie adresat aktu, ale w rzeczywistości był 
to akt administracyjny na wniosek strony, a nie konstytutywne oświadczenie. 
Przywrócenie dotyczy natomiast osób, które utraciły w przeszłości obywatelstwo 
z powodów politycznych. Przez przywrócenie im obywatelstwa rozumie się nową 
instytucję prawną charakteryzującą się następującymi przesłankami:

 – utracenie obywatelstwa z powodów politycznych,
 – wola powrotu do obywatelstwa,
 – brak negatywnych przesłanek ustawowych, np. zagrożenie bezpieczeństwa 

państwa.
Przywrócenie obywatelstwa jest instytucją, która ma naprawić także nieko-

rzystne skutki przyjęcia zasady wyłączności polskiego obywatelstwa przez po-
przednie ustawodawstwa, a więc również te osoby, które utraciły obywatelstwo 
polskie, ponieważ nabyły obywatelstwo obce za zezwoleniem właściwego organu 
polskiego na utratę obywatelstwa, na zmianę obywatelstwa, mogą obecnie uzyskać 
przywrócenie obywatelstwa. Dotyczy to także dzieci, które znajdowały się wówczas 
pod władzą rodzicielską, a zezwolenie na zmianę obywatelstwa udzielone rodzicom 
rozciągało się na nie. Jeżeli dziecko ukończyło 16 rok życia, wymagana była jego 

64 Tamże.
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zgoda. W myśl ustawy z 1962 r. można było utracić obywatelstwo polskie w drodze 
uproszczonej, to jest przez złożenie oświadczenia osoby uprawnionej i przyjęcie 
tego oświadczenia przez właściwy organ władzy publicznej. Dotyczyło to także 
obywatelki polskiej, która zgodnie z prawem obcym nabyła obce obywatelstwo 
wskutek zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem lub w związku z zawarciem ta-
kiego małżeństwa. Mogła to być osoba, która mając obywatelstwo obce, nabyła 
je w skutek zawarcia małżeństwa z obywatelem Polski lub w związku z zawarciem 
takiego małżeństwa obywatelstwo polskie czy małżeństwo to ustało lub zostało 
unieważnione i osoba ta według prawa obcego miała obywatelstwo obce. Można 
więc stwierdzić, że ustawa poprzez poszczególne instytucje przywrócenia polskiego 
obywatelstwa próbuje odwrócić negatywne dla obywateli lub byłych obywateli 
skutki poprzednich archaicznych już unormowań. Taką regulację należy ocenić 
pozytywnie65.

Organy państwowe działające w sprawach obywatelstwa to organy administru-
jące i administracyjne. Szczególną pozycję wśród organów zajmuje w tym zakresie 
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, który nie tylko nadaje obywatelstwo polskie, 
ale także wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej 
wyrażenia. Kolejnymi organami podejmującymi rozstrzygnięcia w zakresie oby-
watelstwa jest minister właściwy do spraw zagranicznych, minister właściwy do 
spraw wewnętrznych, wojewoda i konsul. Każdy z nich ma szczególne przypisane 
mu kompetencje. Prezydent RP nadaje cudzoziemcowi obywatelstwo polskie lub 
odmawia jego nadania, wojewoda wydaje decyzje o potwierdzeniu posiadania 
obywatelstwa polskiego, konsul przeprowadza postępowanie związane z przywró-
ceniem obywatelstwa polskiego, przeprowadza on także postępowanie dotyczące 
repatriacji, wydaje decyzję w sprawach stwierdzenia polskiego pochodzenia, od 
decyzji tej przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Interesującą formą prawną jest nie tylko wiza krajowa wydawana przez konsula 
w celu repatriacji, ale także decyzja o przyrzeczeniu wydania wizy. Oba te rozstrzy-
gnięcia mają szczególnie interesującą postać współdecyzji, bowiem wizę krajową 
w celu repatriacji lub decyzję o przyrzeczeniu jej wydania podejmuje lub odmawia 
jej wydania konsul, jednakże po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych. Minister ten z kolei fakultatywnie, ale przed wyrażeniem zgody 
może wystąpić do kolejnych organów:

– Komendanta Głównego Straży Granicznej,
– Komendanta Głównego Policji,
– Szefa AW i ABW,
– Prezesa IPN – Komisji Ściągania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – 

o przekazaniu informacji mających znaczenie dla przeprowadzenia postępowania. 
Paradoks polega na tym, że całe to skomplikowane postępowanie repatriacyjne, 
z uprzednią wizą krajową kończy się tym, że w dniu przekroczenia granicy RP 

65 Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2005, s. 54–55.
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obywatelstwo polskie repatriant nabywa z mocy prawa, nawet jeżeli posiada inne 
obywatelstwo, nie musi także zrzec się obywatelstwa dotychczasowego. Można 
postawić pytanie, czy rdzeń instytucji nabycia obywatelstwa polskiego w drodze 
repatriacji z mocy samego prawa nie został w pewien sposób zakwestionowany 
poprzez wstępne postępowanie wizowe. Prostota konstrukcji: przybycie osoby 
polskiego pochodzenia do kraju i automatyczne nabycie obywatelstwa grzęźnie 
w uprzednich formalnościach, potwierdza to wielość zaangażowanych organów. 
Konsul, minister ds. wewnętrznych, wojewoda, ewentualnie inne organy opiniujące

Utrata obywatelstwa polskiego wymaga zrzeczenia się przez obywatela pol-
skiego oraz jako łącznej przesłanki uzyskania zgody Prezydenta RP66. Wyrażenie 
zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego pozostającego 
pod wyłączną władzą rodzicielską osoby lub osób nieposiadających obywatelstwa 
polskiego następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Tylko jeśli brak 
między nimi porozumienia, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do 
sądu. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa 
się do Prezydenta za pośrednictwem wojewody lub konsula. Oni z kolei przeka-
zują go dalej, za pośrednictwem ministra właściwego ds. wewnętrznych, wzbo-
gacając wniosek o niezbędne dokumenty. Możliwe jest także zasięgnięcie opinii 
Komendanta Głównego Policji i szefa ABW i innych organów o udzielenie infor-
macji. Władztwo Prezydenta RP wyraża się w tym, że w każdej fazie postępowania 
może zażądać przekazania wniosku. Prawną formą wyrażania zgody na zrzeczenie 
obywatelstwa polskiego lub odmowy jest postanowienie. Utrata obywatelstwa 
polskiego następuje po upływie 30 dni od wydania tego postanowienia, chyba że 
Prezydent określi w nim termin krótszy. Formę decyzji ma natomiast potwierdzenie 
obywatelstwa polskiego lub jego utraty. Decyzję tę wydaje wojewoda właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania albo w przypadku braku tej podstawy – woje-
woda mazowiecki. Wniosek składa się natomiast do wojewody lub konsula. Dane 
o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego zawarte są w rejestrze centralnym. 
Administratorem danych rejestru jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, 
inne rejestry prowadzą wojewoda i konsul, w zakresie swojej właściwości. 

5. Prawne formy działania w zakresie prawa o obywatelstwie

Prawne formy działania w zakresie prawa o obywatelstwie zawierają się prawie 
całkowicie w obszarze administracji ingerującej. To akty normatywne naczelnych 
organów administracji konkretyzujące ustawę. To również akty administracyjne – 
klasyczne i wydawane za zgodą strony (zrzeczenie się obywatelstwa polskiego). 
Znajdujemy tu współdecyzję dwóch organów (konsul i wojewoda) i liczne opinie 
(SG, ABW, AW) stosowane w skomplikowanym procesie decyzyjnym, dotyczącym 

66 Art. 46 i 47 ustawy o obywatelstwie.
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uznania za obywatela i przywrócenia obywatelstwa, oraz repatriacji. Nie znajdziemy 
natomiast w omawianym zakresie wielu form konsensualnych (np. porozumień 
administracyjnych), negocjacji. Osobliwością omawianej dziedziny jest pozostałość 
dawnego swobodnego uznania – aktu nadania obywatelstwa przez Prezydenta – nie 
podlega ona kontroli sądowej, nie ma żadnych wewnętrznych przesłanek wiążących 
Prezydenta. Jednak ten swoisty „pomnik suwerenności”, jakim jest naturalizacja, 
został obudowany bardziej przewidywalnymi formami uznania, potwierdzenia czy 
przywrócenia obywatelstwa, w których można zweryfikować sądownie prowadzone 
postępowanie i które cechuje obliczalność. Kolejną odmiennością w zakresie prawa 
o obywatelstwie jest działanie ustawy z mocy samego prawa bez pośrednictwa 
aktu administracyjnego w przypadku nabycia obywatelstwa poprzez urodzenie 
z rodziców lub jednego rodzica – obywateli polskich. Brak jednak w omawianej 
dziedzinie stosowania konstrukcji milczącej zgody. Węzeł prawny obywatelstwa 
wymaga bowiem jasnych rozstrzygnięć. Ważne są z punktu widzenia prawnych 
form działania, takich jak wiążąca zgoda małoletniego, który ukończył już 16 rok 
życia w kwestii zmiany obywatelstwa, jak i oświadczenia woli, które są niezbędne 
dla wydania aktu administracyjnego, np. o zgodzie na zrzeczenie się obywatelstwa. 
Na najbardziej krytyczną ocenę zasługuje regulacja prawna ciągu działań admini-
stracji publicznej w zakresie repatriacji. Ta z założenia prosta i niemal automatyczna 
forma nabycia obywatelstwa została przez dodatkowe wymogi prawnych form 
działania zamieniona w swoje przeciwieństwo.

Omawiane prawnie formy działania nawet w tak klasycznym obszarze prawa 
administracyjnego podlegają stałej ewolucji, są dowodem na żywotność samego 
prawa administracyjnego.

6. Ocena regulacji

Ogólna ocena regulacji jest zwykle złożona z dwóch podstawowych elementów. 
To, po pierwsze, refleksja, czy obowiązująca nowa ustawa i związane z nią akty 
wykonawcze odpowiadają na wyzwania współczesności, czy też ignorują niektóre 
z ważnych problemów społecznych i prawnych, które pozostawione bez rozwiązania 
będą powodowały również w przyszłości dysfunkcję samej regulacji. Po drugie, 
ocena dotyczy samego sposobu regulacji, jakości aktu normatywnego, który powi-
nien odpowiadać wymogom przyzwoitej legislacji. W pierwszym obszarze można 
stwierdzić, że regulacja zmierza do modernizacji wielu rozwiązań, jest to szczegól-
nie wyraźne w konstrukcji niezależności obywatelstwa, statusie prawnym kobiet 
zamężnych, a więc uniezależnieniu obywatelstwa kobiet od zawarcia małżeństwa 
oraz rosnącego poszanowania woli osób małoletnich. Omawiana polska regulacja 
jest nowoczesna w tym sensie, że odrzuca instytucję pozbawienia obywatelstwa, 
szanuje prawa człowieka i pozostaje ściśle związana z systemem wartości całej Unii 
Europejskiej. Równocześnie przedstawiony wyżej węzeł prawny obywatelstwa 
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został ukształtowany w sposób ścisły jako kategoria prawna. Nie wystąpiło roz-
mycie tej kategorii w obywatelstwo kulturowe czy obywatelstwo ponadnarodowe, 
albo wręcz rozmyte obywatelstwo. Akceptuje się równocześnie łagodne podejście 
do wielości obywatelstw narodowych. Polskie obywatelstwo jest ściśle związane 
jako obywatelstwo wielopoziomowe z obywatelstwem Unii Europejskiej. 

To prawu unijnemu zawdzięczamy także definicję obywatelstwa. Równocześnie 
w nowej regulacji i w przyjętym w doktrynie rozumieniu obywatelstwa dochodzi 
jednak do pewnego rozmycia pierwotnej konstrukcji, chodzi tu o akceptację insty-
tucji Karty Narodowej, w naszym przypadku Karty Polaka, jako karty przywilejów. 
„Przywileje ojczyźniane”, jak określa je Jacek Jagielski, niosą ze sobą z pozoru pewien 
powiew substytucji wobec prawnej instytucji obywatelstwa67, ale nie są wobec niej 
konkurencyjne, i – jak wskazuje autor – raczej rozszerzają łączność narodową, 
a nie podważają instytucji obywatelstwa. Należy się z tym zgodzić. 

Równocześnie nowa regulacja, choć poprawna i zgodna z wartościami euro-
pejskimi, nie ma charakteru innowacyjnego przełomu. Setki tysięcy osób pracują-
cych w Polsce, a przybyłych z Ukrainy lub Białorusi oraz innych państw przebywa 
w Polsce z zamiarem stałego pobytu. Ważne więc byłoby w przyszłości zasadnicze 
ułatwienie ustawowe nabywania obywatelstwa polskiego przez uchodźców poli-
tycznych, ofiary wojen i katastrof z przyczyn humanitarnych, a także migrantów 
ekonomicznych tak potrzebnych naszej gospodarce. Zasadniczy przełom w na-
bywaniu obywatelstwa polskiego, które stanowi obecnie wąską i trudną ścieżkę, 
mimo wszelkich zmian zawartych w nowej ustawie, pozwoliłaby zaakceptować 
we wspólnocie państwowej tysiące osób z polskimi korzeniami, oraz zamknąć 
ogromną i coraz groźniejszą lukę demograficzną. Nie został również rozwiązany 
w sposób zadowalający problem mieszkających od lat bezpaństwowców. Podejście 
do obywatelstwa, które wynika z obowiązującej regulacji, wyraża jeszcze kla-
syczne podejście do suwerenności z silną pozycją prezydenta i przysługującą mu 
prerogatywą praktycznie swobodnego rozstrzygania o nadaniu obywatelstwa. 
Polska, jak wynika to z analizowanego stanu prawnego, zachowuje się jak państwo 
o bardzo silnym obywatelstwie, które nie musi przyciągać i ułatwiać nabywania 
obywatelstwa. Brakuje więc wyciągnięcia konsekwencji z nowego „monadyzmu” 
współczesnych Polaków żyjących i pracujących w wielu krajach świata, jak i brak 
zasadniczego rozwiązania historycznych zaległości, jakie państwo polskie ma 
wobec swojej pokrzywdzonej diaspory wysiedlonych Polaków znajdujących się 
na terytorium Kazachstanu. Ogólnie więc możemy ocenić regulację prawną oby-
watelstwa jako poprawną z punktu widzenia międzynarodowego praw człowieka, 
dość nowoczesną, ale jednak nie przełomową zwłaszcza wobec historycznych 
repatriantów ze Wschodu. Pozytywnie należy jednak ocenić kategorię prawną 
przywrócenia obywatelstwa polskiego i jej regulację. 

67 Jacek Jagielski, Obywatelstwo polskie. Komentarz do ustawy, Warszawa 2016, s. 36.
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ROZDZIAŁ II

POMOC SPOŁECZNA

Radosław Mędrzycki

1. Uwagi wprowadzające 

Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
i możliwości1, stanowi jeden z podstawowych obszarów badawczych nauki prawa 
administracyjnego i  jest klasycznym przykładem administracji świadczącej2. 
Pomoc społeczna stanowi przejaw troski o najsłabszych członków społeczeństwa 
lub tych, których dotknął nieszczęśliwy los. W prawie tym realizuje się konstytu-
cyjny wymóg ochrony godności ludzkiej3. Ochrona tej godności jest powinnością 
działania władz publicznych, odpowiedzialnymi za nią są zatem zarówno admi-
nistracja, ustawodawca, jak i sądownictwo. To od dobrej legislacji w tym zakresie 
zależy rozwój funkcji świadczącej państwa i bezpieczeństwo administrowanych, 
a także sprawność praworządnej, działającej wyłącznie na podstawie i w graniach 
prawa nowoczesnej administracji publicznej. 

Pomoc społeczna jest logicznie „wbudowana” w system zabezpieczenia spo-
łecznego. W klasycznej już triadzie form zabezpieczenia społecznego4 „pomoc 

1 Art. 2 ust. 1 u.o.s.
2 Zob. I. Sierpowska, Pomoc społeczna jako administracja świadcząca, Warszawa 2014.
3 M.T. Romer, Godność człowieka w prawie pracy i pomocy społecznej, w: Godność człowieka 
a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003, s. 61.
4 Orzeczenie z 29.09.1993 r., K 17/92, OTK 1993, nr II, poz. 33.
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społeczna jest – mówiąc obrazowo – ostatnim zabezpieczeniem (siatką), które ma 
wyłapać te przypadki, którym nie były w stanie pomóc instytucje ubezpieczenia 
społecznego i zabezpieczenia społecznego”5. 

Historycznie (w Polsce) podstaw prawnych pomocy społecznej należy poszu-
kiwać w ustawie z 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej6 i ustawie z 29 listopada 
z 1990 r. o pomocy społecznej7. Ustawa o opiece społecznej stanowiła znaczące osią-
gnięcie legislacyjne II RP. Niestety, choć jej przepisy zostały formalnie utrzymane 
w mocy na podstawie dekretu z 22 października 1947 r. w sprawie mocy obowią-
zującej niektórych przepisów ustawodawstwa z zakresu pomocy społecznej8, to już 
od lat 50. XX w. przestano stosować je w praktyce. W obliczu desuetudo ustawy 
o opiece społecznej przyznawanie świadczeń regulowały liczne przepisy wewnętrzne 
(prawo powielaczowe, wewnętrzne). Potrzebną zmianę w tym zakresie wprowa-
dziła ustawa o pomocy społecznej z 1990 r., która na nowo określiła ustawowe 
przesłanki przyznania wielu świadczeń. Ustawa ta obowiązywała przez 14 lat, a jej 
liczne rozwiązania zostały recypowane w aktualnej ustawie o pomocy społecznej. 

2. Podstawy prawne 

Współcześnie wyróżnia się pomoc społeczną sensu stricto i sensu largo. W znacze-
niu wąskim pomoc społeczna regulowana jest ustawą z  12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. W znaczeniu szerokim pomoc społeczną regulują inne liczne akty 
prawne, jak np.: ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst 
jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 180 ze zm.); ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1828 ze zm.); ustawa z 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.); 
ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. 
Dz.U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.); ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 489 ze zm.); ustawa 
z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.); ustawa z 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 135 ze zm.); ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.)9. Wymienione ustawy 

5 G. Szpor, Wstęp, w: Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, C. Martysz, s. Nitecki, G. Szpor 
(red.), Gdańsk 2001, s. 15. Patrz też: s. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej, Warszawa 2008, s. 46.
6 Dz.U. Nr 92, poz. 726 ze zm. Ustawa ta obowiązywała w Polsce poza województwami poznań-
skim, pomorskim oraz śląskim.
7 Dz.U. Nr 87, poz. 506 ze zm. 
8 Dz.U. Nr 65, poz. 389.
9 Wyliczenie za I. Sierpowska, Pomoc społeczna jako administracja świadcząca, Warszawa 2012, 
s. 110.
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charakteryzują się odmiennymi funkcjami w porównaniu z ustawą o pomocy 
społecznej: świadczenia nie służą zasadniczo aktywizacji świadczeniobiorcy i cha-
rakteryzują się roszczeniowością10. Ze względu na przyjętą koncepcję monografii, 
poniższa charakterystyka będzie dotyczyła wyłącznie ustawy o pomocy społecznej. 

Na gruncie rozwiązań konstytucyjnych prawo do pomocy społecznej wywodzi 
się z art. 67 ust. 2 Konstytucji, mimo iż przepis ten nie formułuje tego prawa expres-
sis verbis. Stanowi on natomiast o prawie do zabezpieczenia społecznego, z którego 
orzecznictwo konstytucyjne i doktryna wywodzi prawo do pomocy społecznej11. 

Wydaje się jednak, że gdyby nawet odrzucić możliwość wywodzenia prawa 
do pomocy społecznej z art. 67 Konstytucji, to wystarczającą przesłanką jego ist-
nienia jest art. 30 Konstytucji, w którym nakazano władzom publicznym ochronę 
godności człowieka. Pogląd taki potwierdza art. 3 ust. 1 u.p.s., zgodnie z którym: 
pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspoko-
jenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 
godności człowieka.

Prawo do pomocy społecznej (również w szerokim znaczeniu) znajduje silne 
oparcie w aktach prawa międzynarodowego12, np. Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka z 10 grudnia 1948 r., Międzynarodowym Pakcie Praw Ekonomicznych, 
Socjalnych i Kulturalnych13, Europejskiej Karcie Społecznej z 18 października1961 r.14, 
Europejskim Kodeksie Zabezpieczenia Społecznego15. 

Odmiennie niż w prawie międzynarodowym „pomoc społeczna stanowi 
autonomiczny obszar regulacji krajowych wyłączony spod koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej”16. Przepisy dotyczące pomocy 
społecznej nie podlegają harmonizacji, niemniej polityka społeczna UE jest silnie 
nastawiona na zapobieganie i redukcję wykluczenia społecznego17. Zakres tego 
pojęcia jest oczywiście o wiele szerszy niż przyczyny, dla których stanowi się insty-
tucje pomocy społecznej, tym niemniej problemy będące podstawą przyznawania 
wielu świadczeń pomocy społecznej należy traktować w kategoriach wykluczenia 
społecznego. 

Ustawę o pomocy społecznej uzupełniają liczne akty wykonawcze. Na ogół 
odpowiedzialnym za wydanie rozporządzeń jest minister właściwy do spraw 

10 Tamże.
11 W doktrynie prawa administracyjnego brak jednak jednomyślności do możliwości wywodzenia 
tego prawa z art. 67 Konstytucji.
12 Zob: M. Karpiuk, M. Czuryk, System pomocy społecznej w Polsce na tle prawa międzynarodo-
wego, Warszawa 2009, passim.
13 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169.
14 Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67.
15 Wyliczenie z I. Sierpowska, Prawo do pomocy społecznej, Warszawa 2011, s. 28.
16 I. Sierpowska, Pomoc społeczna jako administracja świadcząca, s. 12.
17 M. Karpiuk, M. Czuryk, System pomocy społecznej w Polsce na tle prawa międzynarodowego, 
s. 45.
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zabezpieczenia społecznego (obecnie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), 
chociaż w szczególnych przypadkach upoważnienie takie przewidziano także dla 
Rady Ministrów. Upoważnienie to ma charakter fakultatywny, tj. organ ten może 
przyjąć rządowy program pomocy społecznej mający na celu ochronę poziomu 
życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia (np. 
program dla rodzin wielodzietnych). W kilku przypadkach minister właściwy do 
spraw zabezpieczenia społecznego musi współdziałać (porozumienie) z innymi mi-
nistrami przy wydawaniu rozporządzeń, jak np. z Ministrem Zdrowia, Ministrem 
Sprawiedliwości. 

Kwestie pomocy społecznej normują także akty nienormatywne zawierające 
normy programowe. Są to uchwały organów stanowiących samorządu terytorial-
nego w postaci aktów kierownictwa wewnętrznego, obowiązują zatem wyłącznie 
organy podporządkowane. Chodzi o gminne i powiatowe strategie rozwiązywania 
problemów społecznych, i wojewódzkie strategie w zakresie polityki społecznej 
(art. 16b u.p.s.), a także liczne programy będące ich częścią. 

3. Pojęcia podstawowe 

Kluczowym pojęciem pozwalającym zrozumieć potrzebę funkcjonowania insty-
tucji pomocy społecznej jest trudna sytuacja życiowa. Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.p.s., 
pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoż-
liwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możli-
wości. Pomoc społeczna ma zatem umożliwić przezwyciężenie trudnej sytuacji 
życiowej tak jednostki, jak i rodziny, nigdy jednak zastępować czy wyręczać 
w pełni taką osobę lub rodzinę w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej – gdyby 
tak było, mówilibyśmy o opiece społecznej. Pomoc społeczna opiera się zatem 
na subsydiarnym wspieraniu, co – z jednej strony – oznacza brak możliwości 
wyręczania beneficjentów, z drugiej zaś – wymaga ich współdziałania z organami 
pomocy. Należy zwrócić uwagę, iż sformułowanie „trudna sytuacja życiowa” jest 
nieostre, co oznacza, iż od stosującego prawo zależeć będzie ocena, czy dana 
sytuacja, w której znajduje się jednostka lub rodzina (stan faktyczny) kwalifikuje 
je do otrzymania pomocy (np. otrzymanie pomocy na spłatę kredytu, opłatę 
czynszu). Za swoistą podpowiedź należy uznać określone w art. 7 u.p.s. powody 
przyznania pomocy społecznej – ustawodawca formułuje otwarty katalog tych 
przesłanek.

Wśród ustawowych powodów znalazły się: ubóstwo, sieroctwo, bezdom-
ność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemocy 
w rodzinie, bycie ofiarą handlu ludźmi (potrzeba ochrony), macierzyństwo lub 
wielodzietność (potrzeba ochrony), bezradność w  sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 
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niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzy-
skali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa 
w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoho-
lizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa 
lub ekologiczna. Katalog ten ma charakter otwarty.

Stwierdzenie, iż osoba lub rodzina pozostaje w trudnej sytuacji życiowej, 
otwiera drogę do stosowania określonego świadczenia z ustawy o pomocy społecz-
nej. Świadczenie można określić jako wsparcie jednostki przybierające określoną 
formę pieniężną lub niepieniężną.

Świadczenia pieniężne polegają na wsparciu przyznanym w  pieniądzu. 
Możliwość przyznania takiego wsparcia uzależniona jest od określonego usta-
wowo (niskiego) dochodu beneficjenta18. Do świadczeń pieniężnych zalicza się 
następujące formy: 1) zasiłek stały, 2) zasiłek okresowy, 3) zasiłek celowy i specjalny 
zasiłek celowy, 4) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, 4) pomoc 
na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, 5) świadczenie pieniężne na 
utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzo-
ziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okoliczno-
ścią, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach, 6) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania 
opieki przyznane przez sąd. 

Świadczenia niepieniężne polegają na wsparciu przyznanym w innej postaci 
niż pieniądz. Do świadczeń niepieniężnych zalicza się następujące formy: a) pracę 
socjalną, b) bilet kredytowany – będący rodzajem zasiłku celowego, c) składki 
na ubezpieczenie zdrowotne, d) składki na ubezpieczenia społeczne, e) pomoc 
rzeczową, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, f) sprawienie pogrzebu, 
g) poradnictwo specjalistyczne, h) interwencję kryzysową, i) schronienie, j) posi-
łek, k) niezbędne ubranie, l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrod-
kach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, m) specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, n) mieszkanie 
chronione, o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, p) pomoc w uzyskaniu 
odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, 
pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie 
rzeczowej dla osób usamodzielnianych. Oczywiście każda z form świadczenia 
niepieniężnego może zostać wyrażona w pieniądzu (coś kosztuje), jednak za-
liczenie do świadczeń niepieniężnych opiera się na założeniu, iż jest to pomoc 
inna niż przekazanie pieniędzy. 

18 I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 68.

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   71 21.11.2017   11:20:24



ROZDZIAŁ II. POMOC SPOŁECZNA 72 

4. Prawa i obowiązki jednostki 

Na wstępie należy rozstrzygnąć, czy prawo do pomocy społecznej jest publicznym 
prawem podmiotowym19. Pomoc społeczna wywodzona jest najczęściej z konsty-
tucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego (art. 67 ust. 2 Konstytucji), nie 
wymienia się jej jednak w przepisie jako składowej zabezpieczenia społecznego. 
Konstytucyjny katalog przesłanek udzielenia pomocy z art. 67 ust. 2 Konstytucji 
tylko w niewielkim zakresie pokrywa się z ustawowymi przesłankami udzielenia 
pomocy społecznej. Ustawodawca konstytucyjny uznaje bowiem za jedyną prze-
słankę pozostawanie bez pracy nie z własnej woli i towarzyszący temu brak środ-
ków utrzymania. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego ma określić ustawa. 
Ustawodawca może zatem rozszerzyć zakres zabezpieczenia społecznego, a także 
odpowiednio do niego i sytuacji finansowej kształtować jego formy. Ustawodawca 
konstytucyjny nie wypowiada się co do określonych roszczeń z pomocy społecz-
nej, nie mówi zatem, jak powinno zachować się państwo w sytuacji braku pracy 
i związanych z tym kłopotów bytowych. Określenie tego, jak państwo ma reago-
wać, zostało bowiem pozostawione ustawodawcy zwykłemu. Ustawodawca może 
jednak – pozostając w zgodzie z art. 67 ust. 2 Konstytucji – przewidzieć, że zakres 
prawa do pomocy społecznej nie ulegnie rozszerzeniu, ergo jedyną przesłanką po-
mocy będzie brak pracy i związany z tym brak środków bytowych. Ustawodawca – 
również pozostając w zgodzie z Konstytucją – może rozszerzyć zakres tej pomocy, 
uznając potrzebę świadczeń, np. w sytuacji klęski żywiołowej, opierając jednak ich 
przyznanie i wysokość na uznaniu administracyjnym. Czy w takiej sytuacji prawo 
do takiego świadczenia jest publicznym prawem podmiotowym20? Wydaje się, że 
można mówić, iż w ramach pomocy społecznej istnieją zarówno prawa będące 
publicznym prawem podmiotowym, jak i prawa oparte wyłącznie o kategorię inte-
resu prawnego. W takim rozumieniu wydaje się, iż twierdzenie, że in genere prawo 
pomocy społecznej jest publicznym prawem podmiotowym, wydaje się niewłaściwe. 

Poniżej scharakteryzowane zostaną dwa przykładowe prawa do pomocy spo-
łecznej, jedno o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. Dodatkowo zostały one 
dobrane tak, aby jedno było publicznym prawem podmiotowym, drugie opierało 
się o interes kwalifikowany (prawny). 

Zasiłek celowy w swojej klasycznej formie jest uzależnionym od dochodu 
świadczeniem pieniężnym (z wyjątkiem biletu kredytowanego), który może być 
przyznany osobie lub rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, 
tj. w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków 
i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych 

19 Por. A. Miruć, Prawo do pomocy społecznej – publiczne prawo podmiotowe czy tzw. specjalne 
prawo proszenia?, w: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoad-
ministracyjne. Tom II, Wrocław 2014, J. Sługocki (red.), s. 699 i n. 
20 Pomijamy tu sytuację formalnego prawa podmiotowego.
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remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek ten może 
być przyznany również osobom bezdomnym w celu uzyskania świadczeń zdro-
wotnych (art. 39 u.p.s.). 

Chociaż ustawodawca wymienia przykładowe przesłanki zaistnienia niezbęd-
nej potrzeby życiowej, to samo pojęcie ma charakter ocenny, a zatem ustalenie, czy 
istnieje taka sytuacja, będzie zawsze wymagało szczegółowej oceny stanu faktycz-
nego oraz znajomości orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny. Przyznanie 
takiego zasiłku ma zawsze charakter uznaniowy. 

Przyznanie zasiłku celowego nie zawsze jednak będzie uzależnione od kry-
terium dochodowego. Zasiłek celowy może być przyznany osobie, która realizuje 
kontrakt socjalny. Kontrakt socjalny jest to rodzaj umowy (administracyjnej) 
zawartej pomiędzy osobą lub rodziną a pracownikiem socjalnym zatrudnionym 
w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, 
którego celem jest wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej 
lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (art. 108 ust. 1 u.p.s.). Taki zasiłek 
może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, 
w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się 
osobą zatrudnioną (art. 39a u.p.s.).

Zasiłek celowy może być również przyznany osobie lub rodzinie, która po-
niosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
Również w tym przypadku zasiłek taki nie jest uzależniony od kryterium docho-
dowego i może nie podlegać zwrotowi (art. 40 u.p.s.). 

W żadnym wypadku nie można domagać się zasiłku o określonej wysokości, 
ani rościć sobie prawa do jego przyznania, w przypadku zatem tego świadcze-
nia brak obligatoryjnego elementu publicznego prawa podmiotowego, jakim jest 
roszczenie. 

Publicznymi prawami podmiotowymi są natomiast np. prawo do schronienia, 
posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli osoba lub rodzina są tego pozbawione. Prawa 
to należy traktować jako przejaw ochrony godności człowieka poprzez zapewnienie 
mu podstawowych potrzeb, od których zależy jego przeżycie21. Poniżej omówione 
zostanie prawo do posiłku. 

Prawo do posiłku stanowi formę pomocy doraźnej dla osób, które własnym sta-
raniem nie mogą go sobie zapewnić. Brak możliwości samodzielnego zapewnienia 
sobie posiłku należy traktować jako brak „faktycznego dysponowania artykułami 
spożywczymi oraz urządzeniami i przedmiotami niezbędnymi do przyrządzenia 
z tych artykułów posiłku”22. Formą realizacji tego prawa jest jeden gorący posiłek 
dziennie. Grażyna Szpor zwraca słusznie uwagę, że przepis ten ma charakter gwa-
rancyjny, gdyż określa jakość posiłku (gorący) oraz częstotliwość jego wydawania 

21 I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, s. 72.
22 Zob. W. Maciejko, w: W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, 
Warszawa 2013, s. 224.
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(raz dziennie). Nie spełniają wymogów ustawowych punkty wydające „suchy pro-
wiant” oraz placówki czynne tylko w dni robocze23.

Pomoc do posiłku przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole 
może być realizowana w formie zakupu posiłków. Prawo to może być realizowane 
również poprzez pomoc w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych. 

Przyznanie prawa do posiłku wymaga, co do zasady, decyzji administracyjnej 
z wyjątkiem przyznania doraźnego posiłku dzieciom i młodzieży oraz innym oso-
bom w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także w przypadku 
wystąpienia klęski żywiołowej albo zdarzenia losowego (art. 48b ust. 2–4). Decyzja 
taka nie jest jednak oparta na uznaniu administracyjnym. Wystarczy zatem, iż 
zostanie spełniona ustawowa przesłanka braku możliwości zapewnienia sobie 
pożywienia, aby organ administracji publicznej był obowiązany wydać taką decy-
zję. Podmiotowi uprawnionemu przysługuje zatem roszczenie o wydanie decyzji 
administracyjnej określonej treści. 

Każdy beneficjent pomocy społecznej jest obowiązany prawnie do współ-
działania w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji życiowej (art. 4 u.p.s. – zasada 
aktywności)24. Nakaz ten nie ma jednak swojej definicji legalnej, toteż istotną rolę 
w jego interpretacji odgrywa doktryna prawa administracyjnego i orzecznictwo 
sądowoadministracyjne. Twierdzi się wręcz, że obowiązek ten w niektórych sytu-
acjach jest dodatkowym warunkiem przyznania pomocy społecznej. Swoiste sank-
cje dotyczące braku współpracy formułuje art. 11 ust. 2 u.p.s. poprzez stwierdzenie, 
iż brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem 
rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej (…) mogą stanowić podstawę do 
odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub 
wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Jednocześnie w przypadku 
ustalenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, 
ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem 
bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie 
świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia 
niepieniężnego (art. 11 ust. 1 u.p.s.).

W doktrynie za przykład braku współdziałania podaje się odmowę prze-
prowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Konieczność poddania się 
procedurze rodzinnego wywiadu środowiskowego stanowi wielokrotnie niezbędny 
warunek przyznania świadczenia. Wywiadu tego nie trzeba przeprowadzać przed 
przyznaniem świadczenia w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, bi-
letu kredytowanego, a w stosunku do cudzoziemców, o jakich mowa w art. 5a 
u.p.s. w przypadku przyznania interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, 

23 G. Szpor, Komentarz do art. 16 u.p.s., w: Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, s. 99.
24 K. Stopka, W sprawie obowiązku gminy (powiatu) udzielenia pomocy osobie potrzebującej (art. 
16 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej), Casus 2007, Nr 4.
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niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego. Brak zgody na przeprowadzenie ro-
dzinnego wywiadu środowiskowego lub na jego aktualizację stanowi podstawę do 
odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub 
wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (art. 107 ust. 4a u.p.s.). 
Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny (czasami 
w obecności innego pracownika socjalnego lub funkcjonariusza Policji), również 
na potrzeby jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy, 
po okazaniu legitymacji pracownika socjalnego (art. 107 ust. 3 u.p.s.). Pracownik 
socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się 
od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach 
i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania de-
cyzji o odmowie przyznania świadczenia (art. 107 ust. 5 u.p.s.). Pracownik socjalny 
może żądać również innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą lub 
rodzinną. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się zazwyczaj w miejscu 
zamieszkania danej osoby, choć można przeprowadzić go również w miejscu po-
bytu (np. w stosunku do osób bezdomnych). Szczegółowy sposób przeprowadzania 
rodzinnego wywiadu środowiskowego regulują przepisy rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego 
wywiadu środowiskowego25. Z przepisów tych wynika m.in, iż „przeprowadza-
jąc wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, 
dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, 
mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy” (§ 2. ust. 4 tego 
rozporządzenia). 

5. Administracja pomocy społecznej 

Administracja pomocy społecznej jest rozbudowaną strukturą organów i urzędów 
występujących na wszystkich poziomach administracji publicznej. Zgodnie bowiem 
z art. 2 ust. 2 u.p.s., pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej 
i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organi-
zacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, 
związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Pomoc społeczna nie jest wyłącznie domeną organów państwowych, lecz 
zaangażowane są w nią również podmioty niepubliczne, co jest przejawem uspo-
łecznienia. Ustawodawca wymaga, aby świadczenie pomocy społecznej odbywało 
się z poszanowaniem zasady partnerstwa. Zasada ta oznacza konieczność uzna-
nia, iż podmiot niepubliczny jest partnerem a nie konkurencją dla administracji, 
a także to, że administracja musi tworzyć odpowiednie warunki dla istnienia 

25 Dz.U. z 2016 r., poz. 1406 ze zm.
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równych zasad podejmowania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 
przez podmioty niepubliczne26. 

Poniżej przedstawiona zostanie podstawowa charakterystyka organów po-
mocy społecznej. Wśród organów administracji rządowej, na które ustawa nakłada 
określone zadania lub przyznaje kompetencje w zakresie pomocy społecznej, są: 
Rada Ministrów, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz 
wojewodowie27.

Rada Ministrów (RM) jest kolegialnym, naczelnym i centralnym organem 
państwa, stoi na czele administracji rządowej i jest jednocześnie jej częścią. Ustawa 
o pomocy społecznej przyznaje RM kompetencje do stanowienia prawa w za-
kresie pomocy społecznej (rozporządzenia, por. art. 24 u.p.s.). De iure nie należy 
traktować jednak roli RM jako głównej w zakresie określania kształtu pomocy 
społecznej. Kluczowym organem w tym zakresie jest bowiem minister właściwy 
do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie zwany Ministrem Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej; dalej MRPiPS). Organ ten pełni podwójną funkcję: z jednej 
strony – to samodzielny organ administracji publicznej, z drugiej – obligatoryjny 
członek innego organu, jakim jest Rada Ministrów. Właściwość miejscowa tego 
organu rozciąga się na całe terytorium Polski. 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy o działach administracji rządowej, dział 
zabezpieczenie społeczne, jakim kieruje MRPiPS, obejmuje sprawy pomocy spo-
łecznej i świadczeń dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej i społecznej. Minister kształtuje zatem politykę związaną z tym 
działem, jak i wykonuje zadania przypisane przez prawo materialne. 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na MRPiPS szereg zadań. Są to: 1) two-
rzenie koncepcji i określanie kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej; 
2) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz w obszarze pomocy społecz-
nej; 3) monitorowanie standardów niektórych usług; 4) analiza skuteczności po-
mocy społecznej; 5) inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania, 
a także szkolenie kadr; 6) nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie orga-
nizacji pomocy społecznej i specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz nad 
szkoleniem dla superwizorów pracy socjalnej; 7) opracowywanie i finansowanie 
programów osłonowych; 8) finansowe wspieranie programów w określonym przez 
ministra obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub podmioty uprawnione; 9) określanie zadań administracji pu-
blicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej w województwach, przekazywanie środków 
na współfinansowanie oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem tego 
systemu; 10) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (art. 23 ust. 1 u.p.s.).

26 W. Bandarzewski, Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań 
pomocy społecznej (wybrane zagadnienia), Casus 2003, Nr 27, s. 30.
27 Por. S. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, s. 294 i n. 

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   76 21.11.2017   11:20:24



5. Administracja pomocy społecznej  77 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego posiada również kom-
petencje prawotwórcze do wydawania rozporządzeń z zakresu pomocy społecznej 
(np. art. 23 ust. 3; art. 47 ust. 5; art. 50 ust. 7, art. 51a ust. 5; art. 52). 

Terenowym organem administracji rządowej jest wojewoda. Jest to jednooso-
bowy organ administracji publicznej o właściwości ogólnej. Organ ten jest przed-
stawicielem Rady Ministrów w województwie, zatem liczba wojewodów jest równa 
liczbie województw w Polsce (16). Uprawnienia wojewody wynikające z ustawy 
o pomocy społecznej można podzielić na uprawnienia władcze i niewładcze. Do 
uprawnień władczych zalicza się: wydawanie decyzji administracyjnych, sprawo-
wanie nadzoru nad jakością i standardami usług świadczonych przez podmioty 
pomocy społecznej. Wśród uprawnień niewładczych wymienia się m.in: rozpa-
trywanie skarg, ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, ustalanie sposobu 
realizacji zadań przez j.s.t.28 Pełny katalog zadań wojewody został sformułowany 
w art. 22 u.p.s. Wojewoda jest organem nadzoru nad realizacją zadań pomocy 
społecznej przez gminę, powiat i województwo.

Kluczową rolę w świadczeniu pomocy społecznej odgrywa administracja 
samorządowa. Szczegółowy katalog zadań pomocy społecznej administracji sa-
morządowej został sformułowany w art. 17–21a i ich wymienianie w tym miejscu 
jest bezcelowe. Charakteryzując ogólnie te zadania, należy stwierdzić, iż to na 
administracji samorządowej spoczywa główny ciężar przyznawania i realizacji 
świadczeń, przy czym zgodnie z zasadą pomocniczości, podstawową i jednocześnie 
kluczową rolę odgrywa gmina i jej organy. To do zadań gminy należy przyznawanie 
i świadczenie podstawowej pomocy. Powiat odgrywa rolę uzupełniającą, wykonuje 
specjalistyczne zadania (np. aktywizacji, pomocy cudzoziemcom, pomocy rodzi-
nie), natomiast zadania województwa mają charakter programowo-rozwojowy. 

Poza organami samorządowymi (będącymi jednocześnie organami admi-
nistracji publicznej) niezwykle ważną rolę sprawują jednostki organizacyjne 
pomocy społecznej. Zaliczamy do nich: regionalny ośrodek polityki społecznej 
(w województwie), powiatowe centrum pomocy rodzinie (w powiecie), ośrodek 
pomocy społecznej (gminy lub miejski ośrodek pomocy społecznej w gminie), 
dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzin-
nego, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej. Zadania powiatowych 
centrów pomocy rodzinie w miastach na prawach powiatu realizują miejskie 
ośrodki pomocy społecznej, które mogą być nazwane „miejskimi ośrodkami po-
mocy rodzinie” (art. 112 ust. 2 u.p.s.).

Regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie 
i ośrodek pomocy społecznej są jednostkami pomocy społecznej o charakterze 
administracyjnym. Nie posiadają one osobowości prawne, są jednostkami bu-
dżetowymi i są tworzone przez organ stanowiący danej jednostki (radę gminy, 

28 S. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, s. 235 i n. 
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radę powiatu, samorząd województwa)29. Jednostki te są urzędami (aparatem 
pomocniczym) podmiotów administrujących – organów pomocy społecznej, tj. 
kierownika ośrodka lub centrum, choć mogą być również uznane za aparat po-
mocniczy organu wykonawczego powiatu (starosta i marszałek województwa nie 
muszą upoważnić kierownika centrum/ośrodka do wydania decyzji w jego imie-
niu). Kierownik ośrodka lub centrum ma prawo wydawać decyzje administracyjne 
na podstawie upoważnienia organu wykonawczego (dekoncentracja wewnętrzna). 
Decyzje w sprawie pomocy społecznej mogą wydawać również na podstawie takiego 
upoważnienia inni pracownicy tych jednostek. Szczegółowe regulacje dotyczące 
tych jednostek zostały uregulowane w art. 110–113b u.p.s.

Wśród pozostałych jednostek organizacyjnych warto omówić charakter domów 
pomocy społecznej (DPS). Zgodnie z art. 55 u.p.s., 1. Dom pomocy społecznej świad-
czy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowią-
zującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb 
osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”; 2. Organizacja 
domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia 
w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 
domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności; 3. Dom pomocy społecz-
nej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osób w nim niezamieszkujących. Domy pomocy społecznej świadczą usługi dla 
osób w podeszłym wieku; osób przewlekle somatycznie chorych; osób przewlekle 
psychicznie chorych; dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie; osób niepełnosprawnych fizycznie; osób uzależ-
nionych od alkoholu (art. 56 u.p.s.).

DPS są typowymi zakładami administracyjnymi z fachowym personelem, de-
stynatariuszami oraz urządzeniami niezbędnymi do zapewnienia pomocy osobom 
potrzebującym. Domy te stanowią przejaw typowej pomocy instytucjonalnej, często 
dozgonnej, w związku z tym można postulować adekwatniejszą nazwę „domu 
opieki społecznej”. Cechą charakterystyczną pomocy świadczonej przez te zakłady 
administracyjne jest to, iż jest ona świadczona poza miejscem zamieszkania i jako 
taka kosztuje o wiele więcej niż pomoc środowiskowa świadczona w miejscu za-
mieszkania30. DPS dzielą się na domy o charakterze publicznym, prowadzone przez 
samorząd terytorialny, oraz niepublicznym. W grupie domów o charakterze nie-
publicznym wyróżnia się domy prowadzone na zlecenie samorządu terytorialnego 
oraz domy będące rodzajem działalności gospodarczej określonego podmiotu31. 
Należy zauważyć, iż prowadzenie DPS nie jest zadaniem obligatoryjnym gminy. 

29 I. Sierpowska, Komentarz do art. 113 u.p.s., w: I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Komentarz, 
Lex el.
30 Z. Szweda-Lewandowska, Domy pomocy społecznej. Projekcja zapotrzebowania, Polityka 
Społeczna 2007, Nr 5–6, s. 10.
31 W. Maciejko, w: Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, s. 312.
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Gmina jest zobowiązana wyłącznie (obligatoryjne zadanie własne) do zapewnie-
nia miejsc w DPS. Oznacza to, iż gmina może zlecić prowadzenie takiego domu 
innemu podmiotowi. 

Ostatnią grupą podmiotów, które mogą świadczyć pomoc społeczną, są pod-
mioty niepubliczne. To bardzo zróżnicowana i niejednorodna grupa podmiotów, do 
których zaliczyć można zarówno Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyzna-
niowe, jak i fundację czy stowarzyszenie, a nawet jednostkę lub utworzony przez nią 
podmiot gospodarczy. Podmioty te mogą realizować zadania pomocy społecznej 
w formie uspołecznienia, jak i prywatyzacji. Typowym przykładem uspołecznie-
nia jest zlecanie przez organy samorządowe i rządowe organizacjom pozarządo-
wym zadań z zakresu pomocy społecznej. Podstawę do takiego zlecania stanowi 
art. 25 u.p.s., przy czym do zlecania stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie32. Przeprowadza się 
również konkurs ofert. Zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nie 
może obejmować: 1) ustalania uprawnień do świadczeń, w tym przeprowadzania 
rodzinnych wywiadów środowiskowych; 2) opłacania składek na ubezpiecze-
nie społeczne i zdrowotne; 3) wypłaty świadczeń pieniężnych (art. 25 ust. 2 u.p.s.). 
Podmioty niepubliczne wykonują zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej 
podpisanej z organem administracji publicznej. 

Ustawa o pomocy społecznej przewiduje również możliwość prywatyzacji 
zadań. Domy pomocy społecznej mogą prowadzić np. osoby fizyczne lub prawne 
w celach wyłącznie zarobkowych (por. art. 65 u.p.s.). 

6. Prawne formy pomocy społecznej

Wśród dominujących form pomocy społecznej są decyzja administracyjna oraz 
czynności faktyczne. Decyzja administracyjna jest zewnętrzną, jednostronną, 
prawną formą działania administracji publicznej o charakterze władczym, na 
podstawie której przyznaje się większość świadczeń pomocy społecznej (por. pod-
rozdział 3 i art. 106 u.p.s.). 

Wydania decyzji administracyjnej nie wymaga (można ją jednak wydać): 
1) przyznanie niezbędnego ubrania oraz posiłku (w tym produktów żywnościo-
wych) doraźnie dzieciom i młodzieży oraz w sytuacji kryzysowej występującej na 
skalę masową, a także w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej albo zdarzenia 
losowego (art. 48b u.p.s.); 2) udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za 
sprawowanie opieki (art. 53a ust. 2 u.p.s.); 3) świadczenia w postaci interwencji 
kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samo-
pomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia 
w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu 

32 Dz.U. z 2016 r., poz. 239.
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kredytowanego (art. 106 ust. 2 u.p.s.). Odmowa przyznania każdego ze świadczeń 
pomocy społecznej powinna przybrać formę decyzji administracyjnej. Należy 
przypomnieć, iż wydanie większości decyzji administracyjnych z pomocy spo-
łecznej poprzedza się przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Po wydaniu decyzji administracyjnej lub jak we wskazanych przypadkach bez 
niej dochodzi do realizacji świadczeń, które przyjmują formę czynności faktycznej. 
Jest to bardzo zróżnicowana grupa ważnych czynności, bez których nie byłaby 
możliwa faktyczna realizacja prawa. 

Pomimo iż ustawa o pomocy społecznej stanowi kompetencje dla funkcjo-
nowania organów administracyjnych w bardzo zróżnicowanych formach działa-
nia (są to zarówno umowy cywilnoprawne, akty normatywne, akty planowania, 
działalność społeczno-organizatorska oraz czynności materialno-techniczne), 
to podstawową formą jest akt administracyjny (decyzja administracyjna). 

7. Ocena regulacji

Ustawa o pomocy społecznej stanowi współcześnie najistotniejszą regulację prawną 
formułującą przesłanki i warunki pomocy osobom pozostającym w trudnej sytuacji 
życiowej. Jest to akt bardzo złożony, nie zawsze czytelny – powodów tej sytuacji 
jest kilka, jednak decydująca wydaje się aktualna konstrukcja ustawy. Widać wolę 
ustawodawcy, aby rdzeniem omawianego aktu prawnego uczynić poszczególne 
świadczenia pieniężne i niepieniężne mające zastosowanie do w zasadzie bardzo 
zróżnicowanych trudnych sytuacji życiowych. Tymczasem świadczenia te zostały 
„obudowane” licznymi przepisami dodatkowymi, utrudniającymi znacząco stoso-
wanie ustawy i jej zrozumienie (por. np. rozkład treści normatywnej rozdziału 3 
działu II). Z tego punktu widzenia ustawa wymagałaby porządnej ingerencji le-
gislacyjnej, polegającej na jej uporządkowaniu, być może stworzenia na jej bazie 
regulacji dodatkowej, normującej te zagadnienia, które mają luźny związek ze 
świadczeniami pomocy społecznej. Można również rozważyć zgoła inne rozwią-
zanie, chodzi o takie przebudowanie ustawy, które czyniłoby zadość postulatowi 
rozdziału normowania świadczeń od organizacji pomocy społecznej. Obecny po-
dział, choć to formalnie zakłada, nie spełnia jednak materialnych kryteriów takiego 
rozdziału treści. Przykładowo jednostkami pomocy społecznej są domy pomocy 
społecznej, których szczegółowa regulacja znajduje się w rozdziale 2 działu II. 

Nie chodzi jednak tylko o prosty rozkład treści. Ustawa ta – co jest zresztą 
cechą charakterystyczną ustaw prawa administracyjnego – posługuje się różnymi 
konstrukcjami norm; są to zatem przepisy ustrojowe, materialne i proceduralne, 
w ustawie znajdują się również konstrukcje norm zadaniowych, kompetencyjnych, 
określających prawne formy działania. Jest to zatem akt prawny, który w swojej 
konstrukcji nie ma jednorodnego adresata – jego normy (często niestety bez lo-
gicznego podziału) skierowane są zarówno do organów administracji publicznej, 
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przedsiębiorcy prowadzącego działalność w postaci prywatnego domu pomocy, 
jak i osoby poszukującej informacji prawnej o podstawowych uprawnieniach. Gubi 
się przy tym podstawowa funkcja tego aktu, jakim było normowanie świadczeń 
z pomocy społecznej.

Jeżeli chodzi o rozwiązania merytoryczne, to ustawa ta – co ważne – wyraź-
nie zakłada oparcie jej regulacji szczegółowych o zasadę pomocniczości. Sytuację 
tę należy ocenić pozytywnie, pozwala to przynajmniej w założeniu dążyć do 
eliminacji ryzyk związanych z bezczynnością beneficjentów pomocy, wyuczonej 
bezradności, kryzysów związanych z nadmiernym i długotrwałym obciążaniem 
budżetów samorządowych wydatkami administracji świadczącej. Nie rzecz jednak 
w samych deklaracjach, a konieczności rozbudowania instrumentarium pomocy 
aktywizującej – doktryna dostrzega wyraźnie deficyt takich regulacji. 

Pomimo istotnych przesłanek konieczności zmiany obowiązujących przepisów 
trudno nie dostrzec wagi obecnej regulacji w kształtowaniu funkcji świadczącej 
administracji publicznej w Polsce. Ustawa o pomocy społecznej, pełni rolę zwor-
nika tej administracji i funkcję aktu centralnego. Choćby uznając jej kluczową 
rolę w systemie administracji świadczącej, należy dbać o jej przejrzystość i nowo-
czesność rozwiązań. 
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ROZDZIAŁ III

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Radosław Mędrzycki

1. Uwagi wprowadzające 

Następstwa nałogowego spożycia alkoholu wpływają negatywnie na chronione 
prawnie stosunki społeczne (np. małżeństwo, rodzinę), prowadząc do rozpadu 
lub istotnych zaburzeń funkcjonowania tych relacji. Alkoholizm jest nie tylko 
chorobą osoby uzależnionej, ale niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla oto-
czenia. Jak trafnie wskazała Barbara Jaworska-Dębska: Do najistotniejszych prze-
słanek wyznaczających potrzebę prawnego uregulowania problemów związanych 
z alkoholem zaliczyć trzeba skalę ujemnych następstw spożycia alkoholu oraz brak 
możliwości wpływania na większość wspomnianych problemów za pośrednictwem 
środków innych niż prawne1. Biorąc pod uwagę destrukcyjne następstwa alkoho-
lizmu, polski ustawodawca przyjął szereg regulacji prawnych mających na celu 
zapobieganie i zwalczanie tego negatywnego zjawiska społecznego. Wykorzystał 
przy tym metody właściwe zarówno administracji ingerującej, jak i świadczącej2. 

Idea przeciwdziałania alkoholizmowi znalazła swój normatywny wyraz za-
równo w okresie II Rzeczypospolitej (ustawa z dnia 23 kwietnia 1920 r. o ograni-
czeniach w sprzedaży i spożyciu napojów alkoholowych3; ustawa z dnia 21 marca 
1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych 

1 B. Jaworska-Dębska, Spór wokół modelu polskiej regulacji alkoholowej. Zagadnienia admini-
stracyjnoprawne, Łódź 1995, s. 184.
2 J. Lang, w: Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2015, s. 466.
3 Tekst jedn. Dz.U. z 1922 r. Nr 35, poz. 299 ze zm. 
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(przeciwalkoholowa)4, jak i w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (ustawa 
z dnia 27 kwietnia 1956 r. o zwalczaniu alkoholizmu5; ustawa z dnia 10 grudnia 
1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu6). Obowiązujący obecnie główny zrąb przepi-
sów dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi został przyjęty w poprzednim 
ustroju. 

2. Podstawy prawne 

Podstawową regulacją prawną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w pol-
skim porządku prawnym jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi7. Ustawa ta obowiązuje od 13 maja 
1983 r.; dotychczas była nowelizowana ponad pięćdziesiąt razy, doczekała się pięciu 
tekstów jednolitych. Jest to zatem akt prawny o ponad 30-letniej tradycji, który 
przeszedł liczne zmiany. Przepisy tej ustawy skierowane są przede wszystkim do 
organów administracji rządowej i samorządowej, chociaż nie brakuje regulacji 
dotyczących podmiotów zewnętrznych względem administracji publicznej. 

Cele ustawy można ująć w czterech grupach: ograniczenie spożywania alko-
holu, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu, 
a także wspieranie działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów 
pracy. Dla osiągnięcia wskazanych wyżej celów ustawodawca przewidział przede 
wszystkim instrumenty o charakterze administracyjnym8.

Uzupełniające regulacje dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi znajdują 
się również w innych aktach prawnych. Czyni to ustawę o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podstawowym aktem prawnym w omawianej 
dziedzinie. Z ustaw regulujących kwestię przeciwdziałania alkoholizmowi należy 
wymienić również: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej9, ustawę 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy w rodzinie10, ustawę z dnia 20 marca 2009 r. 
o bezpieczeństwie imprez masowych11 i ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii 
i telewizji12. Regulacje zawarte w dwóch pierwszych ustawach dodatkowych dotyczą 

4 Dz.U. Nr 51, poz. 423 ze zm. 
5 Dz.U. Nr 12, poz. 62.
6 Dz.U. Nr 69, poz. 434 ze zm. 
7 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.; dalej ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi albo 
u.p.a. 
8 Wyrok TK z 8.04.1998 r., K 10/97, OTK ZU nr 3/1998, poz. 29. Zob. także: M. Koszowski, 
Wartości a metody administracyjnoprawnego przeciwdziałania nałogom, w: Wartości w prawie 
administracyjnym, J. Zimmermann, Warszawa 2015.
9 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm. 
10 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390.
11 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1160 ze zm.
12 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 639 ze zm. 
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głównie pomocy osobom z chorobą alkoholową – alkoholizm jest jedną z prze-
słanek udzielenia pomocy społecznej oraz ofiarom przemocy w rodzinie również 
wywołanej alkoholizmem. Przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 
mają natomiast głównie charakter prewencyjny poprzez regulację sprzedaży napo-
jów alkoholowych podczas imprez sportowych (por. art. 8 i 8a tej ustawy). Z kolei 
ustawa o radiofonii i telewizji zakazuje nadawania przekazu handlowego napojów 
alkoholowych w zakresie uregulowanym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 16 b ust.1 pkt 2 u.p.a.).

W Konstytucji RP trudno szukać bezpośredniej normy programowej do-
tyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi. Niemniej jak stwierdził Trybunał 
Konstytucyjny, aksjologia omawianej ustawy, zarysowana już ogólnie w jej pre-
ambule13, odwołuje się do wartości konstytucyjnych, takich jak: ochrona zdro-
wia, dobro rodziny, porządek publiczny czy bezpieczeństwo obywateli14. Uznanie 
związku przepisów o pomocy społecznej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 
pozwala poszukiwać relacji regulacji ustawowej z prawem do zabezpieczenia spo-
łecznego – art. 67 ust. 2 Konstytucji. 

W prawie Unii Europejskiej problematyka alkoholowa związana jest z ochroną 
zdrowia i aspektem gospodarczym15. Regulacje krajowe dotyczące zwalczania 
alkoholizmu w aspekcie ochrony zdrowia nie podlegają harmonizacji. Na pod-
stawie art. 168 ust. 5 Traktatu o UE i funkcjonowaniu UE16 (prawo pierwotne) 
Parlament Europejski i Rada po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym 
i Komitetem Regionów, mogą ustanowić środki, których bezpośrednim celem jest 
ochrona zdrowia publicznego w związku z tytoniem i nadużywaniem alkoholu, 
z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonaw-
czych Państw Członkowskich. Oznacza to, iż organy Wspólnoty mogą jedynie 
wspierać, koordynować i uzupełniać działania państw członkowskich w dziedzinie 
przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie jednak z zasadą pomocniczości zaka-
zane jest jednak narzucanie szczegółowych rozwiązań członkom Wspólnoty17. 
Wyrazem wspierania może być przykładowo rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 5 września 2007 r. w sprawie strategii UE w zakresie wspierania państw 
członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu18, w któ-
rej PE wzywa zarówno Komisję, jak i państwa członkowie do podjęcia działań 
związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. 

13 Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra 
Narodu, stanowi się, co następuje.
14 Wyrok TK z 24.11. 1998 r., K 22/98, OTK ZU nr 7/1998, poz. 115.
15 B. Jaworska-Dębska, Wpływ prawa unijnego na prawną regulację dotyczącą alkoholu i problemów 
z nim związanych, w: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoad-
ministracyjne. Tom. I, J. Sługocki (red.), Wrocław 2014, s. 462.
16 Dz.Urz. UE C 326.
17 Tamże, s. 466 i n. 
18 Dz.Urz. UE C 187E/160.
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Nieco inaczej wygląda sytuacja w aspekcie gospodarczym. Należy pamię-
tać, iż alkohol stanowi produkt podlegający zasadom obrotu towarami na rynku 
wspólnotowym. W tym aspekcie zwraca uwagę harmonizacja przepisów w zakresie 
reklamy napojów alkoholowych, która wywiera również skutki w sferze zdrowia pu-
blicznego19. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z 10.03.2010 r. 
w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i admi-
nistracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych 
usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)20 zawiera 
obostrzenia dotyczące reklamy audiowizualnej napojów alkoholowych. Należy 
podkreślić, iż reżim przepisów tej dyrektywy został właściwie implementowany 
przez polskiego ustawodawcę21 (patrz poniższy podrozdział). 

Wśród licznych rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy o przeciw-
działaniu alkoholizmowi zwracają szczególną uwagę te akty wykonawcze, które 
dotykają praw człowieka, regulując doniosłe społecznie kwestie funkcjonowania izb 
wytrzeźwień oraz innych pomieszczeń dla osób nietrzeźwych22. Są to: rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i pla-
cówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego23, 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie 
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych 
i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach 
i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi 
i izb24, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wy-
kazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych 
do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania 
i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających25.

Do podstawowych aktów wykonawczych wydanych na podstawie omawia-
nej ustawy zaliczyć należy również rozporządzenia regulujące kwestie związane 
z lecznictwem osób uzależnionych od alkoholu. Zaliczamy do nich: rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postę-
powania w przedmiocie leczenia odwykowego osób umieszczonych w zakła-
dach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach przystosowania społecznego26, 
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  dnia 7 maja 1983  r. w  sprawie 

19 Zob. B. Jaworska-Dębska, Wpływ prawa unijnego na prawną regulację dotyczącą alkoholu, 
s. 468 i n.
20 Dz.Urz. UE L 95/1.
21 Zob. B. Jaworska-Dębska, Wpływ prawa unijnego na prawną regulację dotyczącą alkoholu, s. 471. 
22 Zob. szerzej T. Gardocka, J. Sobczak, Izby wytrzeźwień a prawa człowieka, Toruń 2013.
23 Dz.U. z 2014 r., poz. 1850.
24 Dz.U. z 2012 r., poz. 638 ze zm. 
25 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1133.
26 Dz.U. Nr 25, poz. 113.
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zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób uzależ-
nionych od alkoholu, umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla 
nieletnich, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie 
organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów pod-
miotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz 
ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz spo-
sobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami 
społecznymi27, rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru 
nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się le-
czeniu odwykowemu28, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 
1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprawowania kontroli legalności 
skierowania i przebywania w stacjonarnych zakładach leczniczych i domach po-
mocy społecznej osób, na które został nałożony obowiązek poddania się leczeniu 
odwykowemu, oraz warunków, w jakich osoby te przebywają29. 

Ostatnią grupę aktów wykonawczych stanowią rozporządzenia dotyczące 
ograniczeń sprzedaży, spożywania i reklamy napojów alkoholowych. Zaliczamy 
do nich między innymi: rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 maja 
1983 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych w pociągach i samolotach komunikacji międzynarodowej oraz 
w międzynarodowych portach lotniczych30, rozporządzenie Ministra – Kierownika 
Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i warunków 
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na morskich statkach 
handlowych w żegludze międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach 
morskich31, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie 
treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów infor-
mujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu 
małoletnim32. 

Wskazane akty wykonawcze (część wydana była jeszcze w poprzednim ustroju) 
zostały stanowione przez zróżnicowane podmioty posiadające kompetencje pra-
wotwórczą. Obecnie wiele kwestii związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 
należy do zakresu działania Ministra Zdrowia; przeciwdziałania alkoholizmowi 
nie wymieniono jednak w zakresie działu zdrowie. Ministrowi Zdrowia podlega 
Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zwrot ten należy rozumieć 
w ten sposób, iż minister kieruje tą Agencją. 

27 Dz.U. z 2012 r., poz. 734.
28 Dz.U. Nr 25, poz. 110.
29 Dz.U. Nr 25, poz. 111.
30 Dz.U. Nr 25, poz. 120 ze zm.
31 Dz.U. Nr 25, poz. 121.
32 Dz.U. Nr 199, poz. 1950.
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W ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi sformułowano kompetencję 
prawotwórczą dla rady gmin do wydania aktów prawa miejscowego w celu wpro-
wadzenia czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz 
wnoszenia napojów alkoholowych (art. 14 ust. 6 u.p.a.). Konieczność stałych lub 
czasowych ograniczeń może wynikać z charakteru miejsca objętego zakazem lub 
uroczystości odbywającej się w danym miejscu. Ograniczenia takie mogą wynikać 
również z przyjętej przez gminę polityki profilaktyki alkoholowej. W tym miej-
scu należy jednak wskazać, iż czasowy: całkowity lub częściowy zakaz sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych może wprowadzić w drodze rozporządzenia 
również Rada Ministrów na całym terytorium kraju lub jego części. Przesłanką 
wprowadzenia takiego zakazu jest bezpieczeństwo i porządek publiczny (np. wizyta 
apostolska papieża). 

Innym rodzajem aktu prawa miejscowego jest uchwała rady gminy ustala-
jąca liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak 
i w miejscu sprzedaży. Ustalając listę takich punktów, gmina powinna kierować się 
potrzebą ograniczania dostępności alkoholu, określonych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych33. Programy takie uchwala 
na podstawie art. 4[1] ust. 2 u.p.a.

3. Pojęcia podstawowe 

Negatywnym skutkiem wielu zmian jest wprowadzenie do omawianej ustawy 
w zasadzie dwóch słowniczków ustawowych (art. 2[1] i art. 46 u.p.a.). Poniżej 
omówione zostaną pojęcia odnoszące się do węzłowych zagadnień regulowanych 
w ustawie: napój alkoholowy, stan nietrzeźwości. Poza słowniczkiem ustawowym 
pozostają omówione również w tym miejscu pojęcia profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i leczenia odwykowego.

Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przezna-
czony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu 
przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu (art. 46 ust. 1 u.p.a.). W literaturze 
słusznie wskazuje się, że poza zakresem definicji znajdują się produkty zawiera-
jące alkohol, lecz nieprzeznaczone do spożycia (chemikalia, produkty lecznicze 
czy dezynfekcyjne wyroby medyczne), jak również produkty przeznaczone do 
spożycia i zawierające alkohol, ale niebędące napojami (ciastka, bombonierka 
itp.)34. Dokładne zdefiniowanie napoju alkoholowego jest niezwykle ważne w celu 
właściwego stosowania przepisów dotyczących obrotu handlowego i reklamy. 

33 Podstawę prawną stanowi art. 12 ust. 1 u.p.a.
34 D.E. Harasiamiuk, Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim, Lex el.
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Kolejnym używanym wielokrotnie w ustawie pojęciem jest stan nietrzeźwości. 
Od właściwego zastosowania tego pojęcia zależy możliwość użycia określonych 
środków władczych względem jednostki, a nawet odpowiedzialność karna sprawcy 
przestępstwa. 

Ustawodawca definiuje ten stan jako zawartość alkoholu w organizmie, która 
wynosi lub prowadzi do: 1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo 2) obec-
ności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 (art. 46 ust. 3 
pkt 1–2 u.p.a.35). Od stanu nietrzeźwości należy odróżnić zarówno stan trzeźwości 
oraz stan po użyciu alkoholu, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub 
prowadzi do: 1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo 2) obecności 
w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Należy pamiętać, 
że stan nietrzeźwości nie musi wystąpić tylko po spożyciu napoju alkoholowego, 
ale każdego środka zawierającego alkohol; doprowadzenie się do stanu nietrzeź-
wości zależy od cech osobniczych oraz innych okoliczności36. Stan nietrzeźwości 
obejmuje już pierwszą fazę zatrucia alkoholem czyli fazę dysforyczną – stężenie 
alkoholu we krwi sięga do 1,0‰, dalsze fazy: euforyczna (1,0–2,0‰), ekscytacyjna 
(2,0–3,0‰), narkotyczna (3,0–4,0‰), porażenna (3,0–4,0‰)37.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych nie ma swojej defi-
nicji legalnej. W przypadku tego sformułowania można jednak mówić o trzech fila-
rach tej profilaktyki38: zespole środków sformułowanych w omawianej ustawie (np. 
ograniczenia w zakresie handlu i reklamy napojów alkoholowych), Narodowym 
Programie Zdrowia39 oraz aktach samorządowych.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy 
do zadań własnych gmin (art. 41 ust. 1 u.p.a.). Rada gminy realizuje to zadanie 
publiczne poprzez corocznie uchwalany gminny program profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych, który powinien odzwierciedlać „zdiagnozowane 
i ustalone aktualnie potrzeby społeczne i lokalne na swoim terenie”40. Program 
gminny powinien uwzględniać cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

W przypadku wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych ustawodawca nie nakazał jego corocznego uchwalania, 

35 Stan nietrzeźwości został zdefiniowany identycznie w art. 115 § 16 Kodeksu karnego.
36 K.J. Pawelec, Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, 
Warszawa 2012, s. 80–81.
37 A. Golonka, Niepoczytalność i poczytalność ograniczona, Warszawa 2013, s. 335–336.
38 K. Łukowska, Kluczowa rola samorządów gminnych, w: Informator dla radnych. Rozwiązywanie 
problemów alkoholowych w gminie, Warszawa, s. 2.
39 O którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1916), dalej: Narodowy Program Zdrowia. Program ten zastąpił: Narodowy Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
40 Wyrok WSA w Gliwicach z 20 lutego 2015 r., III SA/Gl 65/15, CBOSA.
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powinien on jednak uwzględniać cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania 
uzależnieniu od alkoholu, określone w Narodowym Programie Zdrowia. 

Ostatnim z omawianych tu pojęć jest leczenie odwykowe, które należy trak-
tować jako bezpłatny środek stosowany w przypadku niektórych osób naduży-
wających alkoholu. Ustawodawca określił dwie podstawowe zasady lecznictwa 
odwykowego: bezpłatność i względną dobrowolność, od której wyjątki określa 
ustawa. Z punktu widzenia celowości leczenia osoby uzależnionej i praw czło-
wieka, szczególną dyskusję wywołuje zasada względnej dobrowolności lecznictwa 
odwykowego. 

Po pierwsze, wskazuje się na minimalne efekty lecznictwa odwykowego w sy-
tuacji przymusu, tj. bez uwzględnienia woli osoby leczonej41. Po drugie uważa się, 
że w demokratycznym państwie jedynie względy zdrowotne, a nie społeczne mogą 
przemawiać za wprowadzeniem ewentualnego przymusu leczenia, co oznacza, że 
przymus leczenia winien być stosowany jedynie w sytuacji, gdy dana choroba za-
graża zdrowiu publicznemu z uwagi na możliwość jej rozprzestrzenienia. Choroba 
alkoholowa nie jest chorobą zakaźną, jak np. gruźlica, nie zagraża więc zdrowiu pu-
blicznemu, zatem przymus jej leczenia nie jest uzasadniony. Trzeba jednak zgodzić 
się z poglądem, iż w niektórych sytuacjach za przymusowym lecznictwem odwy-
kowym mogą przemawiać również względy społeczne, jak np. chronione prawnie 
wartości (np. dobro rodziny i dzieci)42 – zostało to uwzględnione w omawianej re-
gulacji. Ustawodawca stanowi bowiem, że: osoby, które w związku z nadużywaniem 
alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają 
się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje 
się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 24 u.p.a.). Przymusowemu 
lecznictwu odwykowemu poddane są także osoby umieszczone w zakładach po-
prawczych i schroniskach dla nieletnich, uzależnione od alkoholu (art. 37 u.p.a.) 
oraz uzależnione od alkoholu osoby umieszczone w zakładach karnych i aresztach 
śledczych (art. 38 u.p.a.). Na podstawie przytoczonych przepisów można stwier-
dzić, że współczesne ograniczenia sfery wolności w odniesieniu do alkoholizmu 
oparte są głównie na przesłankach natury społecznej, sfera zdrowotna uwzględ-
niona jest zasadniczo przy osobach osadzonych w zakładach administracyjnych. 
Innymi słowy, utajona choroba alkoholowa, której przebieg jest wyniszczający 
dla zdrowia jednostki, lecz nie zakłóca istotnie relacji społecznych, nie znajduje 
się w obszarze zainteresowania państwa wyrażającego się w przymusowym lecz-
nictwie odwykowym. 

41 G. Zalas, Komentarz do art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi, w: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, 
doktryna, orzecznictwo, I. Skrzydło-Niżnik, Z. Galas (red.), Zakamycze 2002, Lex el.
42 Tamże.
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4. Prawa i obowiązki jednostki 

W przypadku praw jednostki zwracają uwagę przede wszystkim gwarancje przy-
sługujące osobie nadużywającej alkoholu. Z kolei w zakresie obowiązków specyfika 
towaru, jaką jest alkohol, powoduje, iż cechą charakterystyczną omawianej regu-
lacji jest jej wyraźnie reglamentacyjny charakter. W ustawie o przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi unormowano zatem przede wszystkim obowiązki podmiotów 
gospodarczych (przedsiębiorców). 

Każda osoba nadużywająca alkoholu ma prawo do pomocy państwa w roz-
wiązaniu problemu alkoholizmu. Już na wczesnym etapie pomoc ta może polecać 
na doprowadzeniu i przyjęciu do izby wytrzeźwień lub placówki, podmiotu lecz-
niczego albo doprowadzeniu do miejsca zamieszkania lub pobytu albo dopro-
wadzenie i zatrzymanie w jednostce Policji. I choć słusznie uważa się, że reżim 
przepisów pozwalających na przyjęcie osoby do izby wytrzeźwień lub placówki lub 
zatrzymanie w jednostce Policji może powodować pewne nadużycia (np. związane 
z niewłaściwym stosowaniem przymusu bezpośredniego), a na pewno powoduje 
ograniczenie wolności (czasową detencję), to jednak nie można zapominać, że 
celem istnienia tych instytucji jest również ochrona godności osób nadużywa-
jących alkoholu. Zgodnie z ustawą, doprowadzenie do wskazanych miejsc może 
nastąpić w sytuacji, gdy osoba w stanie nietrzeźwości swoim zachowaniem daje 
powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajduje się 
w okolicznościach zagrażających jej życiu lub zdrowiu albo zagraża życiu lub 
zdrowiu innych osób.

Możliwość przyjęcia osoby do miejsca wytrzeźwienia nie może opierać sią na 
subiektywnych odczuciach doprowadzającego. Umieszczenie w izbie wytrzeź-
wień, placówce lub zatrzymanie w jednostce Policji odbywa się w oparciu o wynik 
badania na zawartość alkoholu w organizmie osoby wskazujący na stan nietrzeźwo-
ści. Wyjątkowo osobę taką można umieścić w miejscu wytrzeźwienia, ale wyłącznie 
wtedy, gdy odmawia ona poddaniu się badaniu. Jednak i wtedy ustawodawca dąży 
do obiektywizacji procedury, wskazując na konieczność występowania symptomów 
wskazujących na stan nietrzeźwości, potwierdzonych pisemnie przez lekarza lub 
felczera izby wytrzeźwień lub placówki, a w przypadku osób doprowadzonych do 
jednostki Policji – przez upoważnionego funkcjonariusza Policji. 

Kolejnym prawem osoby zatrzymanej w celu wytrzeźwienia jest możliwość 
wniesienia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce 
doprowadzenia (za pośrednictwem danej jednostki). W zażaleniu osoba dopro-
wadzona może domagać się zbadania zasadności i legalności doprowadzenia, jak 
również decyzji o przyjęciu albo zatrzymaniu oraz prawidłowości ich wykona-
nia (art. 40 ust. 6 u.p.a.). Osoba taka może również brać udział w posiedzeniu 
sądu. W przypadku stwierdzenia bezzasadności lub nielegalności doprowadze-
nia, przyjęcia albo zatrzymania, albo poważnych nieprawidłowości związa-
nych z ich wykonywaniem, sąd zawiadamia o tym prokuratora i przełożonego 
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doprowadzającego albo przełożonego osób dokonujących przyjęcia albo zatrzy-
mania (art. 40 ust. 8 u.p.a.).

Zatrzymanie i umieszczenie w odpowiedniej instytucji w celu wytrzeźwie-
nia osoby nadużywającej alkoholu musi zostać udokumentowane w protokole. 
Szczegółowy wykaz informacji wymaganych w protokole formułuje ustawodawca 
w art. 40 ust. 3 u.p.a.

Ustawodawca przewidział również odpowiednie regulacje gwarantujące po-
szanowanie praw i godności osoby przyjętej lub zatrzymanej w celu wytrzeźwienia. 
Pobyt w odpowiedniej instytucji osoby nietrzeźwej powinien zakończyć się wraz 
z jej wytrzeźwieniem, nie można jednak przetrzymywać takiej osoby dłużej niż 
24 godziny. Przepis ten należy traktować jako ustawową gwarancję prawa przeciw 
nadmiernemu ograniczaniu wolności osoby nadużywającej alkoholu. 

Każda osoba doprowadzona do izby wytrzeźwień lub placówki jest pod-
dawana niezwłocznie badaniom lekarskim (dobrowolnym lub przymusowym). 
Niestety brak takiej regulacji w przypadku zatrzymania w jednostce Policji. Gdy 
stan zdrowia danej osoby tego wymaga, podaje się jej odpowiednie produkty 
lecznicze i – o ile wyrazi na to zgodę – poddaje się ją detoksykacji. Jeżeli natomiast 
taka osoba wymaga hospitalizacji, niezwłocznie przewozi się ją do podmiotu lecz-
niczego. Osoby poniżej 18 roku życia umieszcza się w jednostkach oddzielnie od 
osób dorosłych. Osoba małoletnia doprowadzona do izby wytrzeźwień, placówki 
lub jednostki Policji może być z niej zwolniona niezwłocznie po udzieleniu jej nie-
zbędnych świadczeń zdrowotnych, na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów 
(art. 40[4] u.p.a.). 

Gwarancyjną regulację stanowią również przepisy dotyczące wymogów urzą-
dzenia pomieszczeń izb wytrzeźwień i placówek. Instytucje te są klasycznymi 
zakładami administracyjnymi43. Nie może dziwić zatem wymóg, aby w izbie 
wytrzeźwień oraz w placówce zatrudniać osoby posiadające kwalifikacje odpo-
wiednie do zajmowanego stanowiska oraz posiadające zdolność psychiczną do 
pracy w izbie lub placówce, w tym do pracy w warunkach wymagających stoso-
wania przymusu bezpośredniego (fachowy personel). Co zaś tyczy się samego 
zakładu – pomieszczenia i urządzenia izby wytrzeźwień lub placówki muszą 
odpowiadać wymaganiom odpowiednim do wykonywanych zadań, w tym są 
wyposażone w system umożliwiający obserwację osób w nich umieszczonych 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych osób (art. 43[1] ust. 1 u.p.a.). Każda osoba 
przebywająca w opisywanym zakładzie administracyjnym podlega władztwu 
zakładowemu, które może przybrać postać istotnego wkroczenia w sferę wolności 
osobistej. Ustawodawca przewidział możliwość zastosowania przymusu bezpo-
średniego w jednostce Policji wobec osoby zatrzymanej, która stwarza zagrożenie 
dla życia lub zdrowia własnego lub innej osoby, lub niszczy przedmioty znajdujące 
się w otoczeniu. Szczegółowe regulacje zawarte w dalszej części tego przepisu 

43 Wyrok WSA w Olsztynie z 22.03.2012 r., I SA/Ol 99/12, CBOSA.
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należy traktować jako gwarancje praw osoby przyjętej lub zatrzymanej w celu 
wytrzeźwienia. Ustawodawca bezwzględnie stwierdza, iż czasową granicą użycia 
przymusu bezpośredniego jest ustanie przyczyn jego zastosowania. Do przyczyn 
takich należy zaliczyć: zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innej osoby, 
lub niszczenie przedmiotów znajdujących się w otoczeniu.

Jednym z donioślejszych obowiązków statuowanych w ustawie jest prze-
strzeganie zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych (art. 13[1] u.p.a.). 
Nakaz taki wynika wprost z ustawy, nie ma zatem potrzeby jego konkretyzacji 
w formie aktu indywidualnego. Z zakazu reklamy napojów alkoholowych wy-
łączone zostało piwo, jednak te reklamować można wyłącznie przy spełnieniu 
określonych warunków. Reklama i promocja piwa jest zatem dozwolona tylko 
gdy: 1) nie jest kierowana do małoletnich; 2) nie przedstawia osób małoletnich; 
3) nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem po-
jazdami; 4) nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest 
środkiem stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów 
osobistych; 5) nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu; 6) nie przedstawia 
abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób; 7) nie 
podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy 
wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego; 8) nie wywołuje skoja-
rzeń z: a) atrakcyjnością seksualną, b) relaksem lub wypoczynkiem, c) nauką lub 
pracą, d) sukcesem zawodowym lub życiowym. 

Dalsze zakazy obejmują godziny emisji, nośniki, treści i sytuacje, w jakich nie 
można reklamować piwa. Reklama i promocja piwa nie może być zatem prowadzona: 
w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6.00 a 20.00, z wyjątkiem reklamy 
prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego 
w trakcie trwania tej imprezy; 2) na kasetach wideo i innych nośnikach; 3) w prasie 
młodzieżowej i dziecięcej; 4) na okładkach dzienników i czasopism; 5) na słupach 
i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzysty-
wanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą widoczne 
i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprze-
daży alkoholu małoletnim; 6) przy udziale małoletnich. Ustawa wprowadza po-
nadto ograniczenia, które mają zapobiegać ukrytej reklamie napoju alkoholowego 
(casus łódki Bols czy Wypoczynkowej Turystyki Konnej Soplica W.T.K. Soplica). 

Ustawodawca wprowadza również szereg wynikających bezpośrednio z ustawy 
zakazów (obowiązków) dotyczących sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywa-
nia napojów alkoholowych. Zakazy te podzielić można na odnoszące się do osób, 
miejsc i sposobów sprzedaży alkoholu. 

W zakresie zakazów odnoszących się do osób: zakazana jest sprzedaż alkoholu 
osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości 
oraz osobom do lat 18. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy 
sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania 
dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy (art. 15 u.p.a.). 
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Ustawodawca formułuje zamknięty katalog miejsc, w których sprzedaż, poda-
wanie i spożywanie napojów alkoholowych jest całkowicie zabronione. Są to tereny: 
szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych 
i domów studenckich, jak również zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego ży-
wienia pracowników. Zakaz ten dotyczy miejsc w czasie odbywania masowych 
zgromadzeń, środków i obiektów komunikacji publicznej (z wyjątkiem wagonów 
restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, po-
dawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz 
piwa), obiektów zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak 
również w rejonach obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jed-
nostek wojskowych. Zakazem spożywania napojów alkoholowych objęte są także 
ulice, place i parki z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, 
w punktach sprzedaży tych napojów. 

W ośrodkach szkoleniowych i domach wypoczynkowych zakaz sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych dotyczy wyłącznie takich napojów, które zawie-
rają więcej niż 18% alkoholu. W ośrodkach szkoleniowych zabronione jest również 
spożywanie napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu, ograniczenia takie nie 
obejmują jednak domów wypoczynkowych. Sprzedaż, podawanie i spożywanie 
napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach 
na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyzna-
czonych. Jak już napisano (patrz pkt 2 tego rozdziału), rada gminy, ze względu 
na charakter miejsca, obszaru lub obiektu, może wprowadzić czasowy lub stały 
zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

Istnieje również grupa obiektów, w których zakazane jest nie tylko spożywa-
nie, podawanie czy sprzedaż napojów alkoholowych, ale w ogóle wnoszenie na ich 
teren takich napojów. Zakazem takim objęte są zakłady pracy, obiekty zajmowane 
przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych oraz rejony obiektów koszarowych 
i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych, stadiony i obiekty, w któ-
rych odbywają się masowe imprezy sportowe i rozrywkowe, a także obiekty lub 
miejsca objęte zakazem wnoszenia napojów alkoholowych. 

Należy pamiętać, iż za złamanie zakazów ustawodawca przewidział sankcje 
karne (patrz rozdział 3 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 

5. Administracja przeciwdziałania alkoholizmowi 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych jest celem działania 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). 
Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia; PARPA jest częścią 
administracji rządowej. Agencja jest państwową jednostką budżetową, której 
siedzibą jest Warszawa; nie posiada ona osobowości prawnej. Organizację Agencji 
określa statut i regulamin organizacyjny, nadany przez ministra właściwego do 
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spraw zdrowia. Agencją kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor powo-
ływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, spośród osób wyłonio-
nych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru44. Minister właściwy do 
spraw zdrowia odwołuje dyrektora Agencji (art. 3 u.p.a.)45. Dyrektor PARPA 
jest monokratycznym organem administrującym odpowiedzialnym za: reali-
zację zadań Agencji, zarządzanie majątkiem Agencji, ustalenie i nadzorowanie 
przestrzegania regulaminu pracy; sporządzanie rocznych planów finansowych 
i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich 
rozdysponowania; zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Agencji; ustalanie procedur kon-
trolnych. Kierownictwo Agencją odbywa się przy pomocy Zastępcy Dyrektora 
oraz Głównego Księgowego. Działalność PARPA jest finansowana z budżetu 
państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 – 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W skład Agencji (będącej aparatem pomoc-
niczym Dyrektora, urzędem) wchodzą komórki organizacyjne zwane Działami 
i samodzielne stanowiska pracy46. 

Do właściwości rzeczowej PARPA należą w szczególności zadania: 1) opinio-
wanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz planów działań w za-
kresie polityki dotyczącej alkoholu i problemów alkoholowych; 2) prowadzenie 
działalności informacyjno-edukacyjnej, opracowywanie ekspertyz oraz opraco-
wywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych; 3) udzielanie merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom, 
stowarzyszeniom i osobom fizycznym, realizującym zadania związane z profi-
laktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zlecanie i finansowanie 
realizacji tych zadań; 4) współpraca z organami samorządu województw i peł-
nomocnikami realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych; 5) koordynacja i inicjowanie działań zwiększających 
skuteczność i dostępność lecznictwa odwykowego; 6) zlecanie i finansowanie 
zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych; 7) współpraca 
z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych; 9) podejmowanie interwencji 
w związku z naruszeniem zakazu reklamy napojów alkoholowych i ich sprzedaży 
osobom poniżej 18 roku życia i osobom nietrzeźwym oraz występowanie przed 
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Właściwość miejscowa Agencji 
rozciąga się na terytorium całego kraju. 

Zadania ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizują także organy 
samorządu terytorialnego stopnia wojewódzkiego: sejmik wojewódzki i zarząd 

44 Szczegółowe przepisy dotyczące naboru patrz art. 3–3g ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
45 Zarządzenie Ministra Zdrowia z 14.06.2010 r. w sprawie Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Dz.Urz. Ministra Zdrowia Nr 8, poz. 48 ze zm.; dalej: zarządzenie.
46 Zob. statut i regulamin (załącznik nr 1 i 2) do zarządzenia.
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województwa oraz gminnego: rada gminy. Organy te mają charakter organów 
kolegialnych. Sejmik województwa w ramach kompetencji prawotwórczej uchwala 
wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zaś 
za koordynację przygotowania i realizację odpowiada zarząd województwa. Zakres 
właściwości miejscowej każdego z tych organów rozciąga się na terenie jednego 
z 16 województw. Za uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych odpowiada rada gminy. Program ten tworzony jest 
osobno dla każdej z gmin w Polsce. 

Program wojewódzki realizuje bezpośrednio regionalny ośrodek pomocy 
społecznej lub inny podmiot wskazany w programie. Można w tym celu powołać 
również pełnomocnika realizacji tego programu. Regionalny ośrodek pomocy spo-
łecznej jest urzędem (aparatem pomocniczym) kierownika regionalnego ośrodka 
pomocy społecznej. Oznacza to właściwie realizację programu przez kierownika 
ośrodka przy pomocy pracowników tego ośrodka.

Program gminny jest realizowany bezpośrednio przez gminny (miejski) ośro-
dek pomocy społecznej lub inny podmiot wskazany w programie. Można w tym 
celu powołać również pełnomocnika realizacji tego programu. W takiej sytuacji 
powołuje go monokratyczny (jednoosobowy) organ administracji publicznej, 
a jednocześnie wykonawczy organ gminy – wójt (burmistrz, prezydent miasta). 
Ośrodek pomocy społecznej jest urzędem (aparatem pomocniczym) kierownika 
tego ośrodka. Oznacza to, że to właściwie kierownik OPS realizuje wskazany pro-
gram przy pomocy pracowników ośrodka, którym kieruje. 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje gminne komisje rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoho-
lowych jest organem opiniodawczym. W skład gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zasady wynagradzania członków 
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy 
w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych. Do właści-
wości rzeczowej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należy 
inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alko-
holowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu. Właściwość 
miejscowa obejmuje teren jednej gminy. 

Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych kierują osoby uza-
leżnione od alkoholu na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmio-
cie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Właściwość 
miejscowa komisji wyznaczana jest w tym wypadku przez miejsce zamieszkania lub 
pobytu osoby, której dotyczy badanie. Komisja jest również właściwa do wszczęcia 
postępowania przed sądem rejonowym o zastosowaniu obowiązku poddania się 
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje czasowe i płatne zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza 
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miejscem sprzedaży47. Właściwość miejscowa ustalana jest na podstawie lokalizacji 
punktu sprzedaży. Wydanie zezwolenia uzależnione jest od uzyskania pozytywnej 
opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności 
lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

Reglamentacja obrotu hurtowego napojów alkoholowych należy do ministra 
właściwego do spraw gospodarki i marszałka województwa. Minister właściwy do 
spraw gospodarki – zwany obecnie Ministrem Rozwoju (monokratyczny, naczelny, 
centralny organ administracji rządowej o właściwości miejscowej, rozciągającej 
się na terytorium całego kraju) wydaje czasowe i płatne zezwolenia (na podstawie 
wniosku przedsiębiorcy) na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o za-
wartości powyżej 18% alkoholu. 

Marszałek województwa (terenowy, monokratyczny organ administracji 
publicznej o właściwości miejscowej, rozciągającej się na terytorium województwa, 
przewodniczący zarządu województwa) wydaje czasowe i płatne zezwolenia (na 
podstawie wniosku przedsiębiorcy) na obrót hurtowy na terenie województwa 
napojami alkoholowymi o zawartości do 18%. 

Organy te uprawnione są również do cofnięcia wydanych przez siebie ze-
zwoleń. Ustawa nakłada również obowiązki na inne monokratyczne, centralne 
organy administracji publicznej (rządowej). Minister właściwy do spraw oświaty 
i wychowania uwzględnia problem trzeźwości i abstynencji wśród celów wy-
chowania oraz zapewnia w programach nauczania wiedzę o szkodliwości alko-
holizmu dla jednostki oraz w życiu rodzinnym i społecznym. Z kolei minister 
właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyż-
szego, a także minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewniają 
kształcenie niezbędnej liczby specjalistów z zakresu działalności profilaktycznej 
i leczniczej oraz podejmowanie badań nad alkoholem i związanymi z nim proble-
mami. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, jednostki publicznej radio-
fonii i telewizji oraz inne właściwe organy i instytucje podejmują odpowiednie 
działania w zakresie rozwijania i popierania różnorodnych form działalności in-
formacyjnej, kulturalnej i naukowej, mających na celu uświadamianie o szkodli-
wości nadużywania alkoholu dla jednostki oraz życia rodzinnego i społecznego, 
krzewienia trzeźwości i abstynencji oraz wykorzeniania szkodliwych zwyczajów 
i sposobów picia alkoholu (art. 5–7 u.p.a.).

O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa od-
wykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu 

47 Dochody z tych opłat mogą być przeznaczone wyłącznie na cele przeciwdziałania alkoho-
lizmowi wskazane w art. 18[2] ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kwestia ta stała się 
przedmiotem orzeczenia Trybunału. Trybunał uznał, że przepis ten jest zgodny z art. 165 ust. 2 
Konstytucji (zasada samodzielności j.s.t.). Patrz szerzej: wyrok TK z 24.11.1998 r, K 22/98, OTK 
1998, nr 7, poz. 115.
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osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym. Orzekając 
o obowiązku poddania się leczeniu, sąd może ustanowić na czas trwania tego 
obowiązku nadzór kuratora. Sąd wzywa osobę, w stosunku do której orzeczony 
został prawomocnie obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, do stawienia 
się dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym zakładzie lecznictwa od-
wykowego w celu poddania się leczeniu, z zagrożeniem zastosowania przymusu 
w wypadku uchylania się od wykonania tego obowiązku.

6. Prawne formy działania

Realizacja zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi od-
bywa się zasadniczo poprzez działania prawne i czynności faktyczne. Wśród 
działań prawnych należy wskazać: stanowienie aktów normatywnych i decy-
zję administracyjną. Czynności faktyczne to  przede wszystkim działalność 
społeczno-organizacyjna. 

Akty o charakterze porządkowym wydawane przez gminę (patrz podrozdział 
2. Podstawy prawne) należą do kategorii aktów normatywnych (aktów prawa 
miejscowego). Są to zatem akty o charakterze władczym i jednostronnym. Z kolei 
programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowione 
przez gminę lub samorząd województwa należą do aktów nienormatywnych po-
dejmowanych uchwałą rady gminy, mają one charakter aktów planowania48. Akty 
te należy uznać za akty wewnętrzne, o charakterze kierownictwa wewnętrznego, 
skierowane do organów gminy/województwa49. 

Opisane w podrozdziale 5 zezwolenia na obrót hurtowy napojami alko-
holowymi to jednostronne, władcze rozstrzygnięcia organu administracji pu-
blicznej (ministra właściwego do spraw gospodarki, marszałka województwa) 
będące związanymi decyzjami administracyjnymi. Oznacza to, iż podmiot 
(przedsiębiorca) spełniający warunki ustawowe otrzyma decyzję o określonej 
treści. Akty te mają zatem charakter deklaratoryjny, odnoszą się do podmiotów 
gospodarczych. Są również wydawane zawsze na wniosek adresata. Należy pa-
miętać, że decyzja zezwalająca na obrót hurtowy alkoholem tworzy uprawnienie 
podmiotowe, oznacza to, że nie może być ono ani zbyte, ani przeniesione w inny 
sposób na inny podmiot50. 

Nieco inaczej kształtuje się charakterystyka zezwoleń na obrót detaliczny 
napojami alkoholowymi (sprzedaż). W literaturze zwraca się uwagę, że te akty 
administracyjne są w zasadzie decyzjami administracyjnymi o tzw. ograniczonym 
uznaniu administracyjnym (m.in. dzięki temu, że ich wydanie przez właściwy 

48 Zob. wyrok NSA z 25 maja 2006 r., II GSK 39/06, CBOSA.
49 Zob. wyrok NSA z 23 czerwca 2003 r., II SA/Po 502/03, CBOSA.
50 Wyrok NSA z 13 marca 2003 r., II SA 982/01, CBOSA.
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organ poprzedza opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholo-
wych)51. Stanowisko takie prezentuje także współcześnie sąd administracyjny: 
Decyzja w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest de-
cyzją częściowo związaną, o ograniczonym zakresie uznania administracyjnego. 
Oznacza to, że warunki wydania takiej decyzji są prawnie określone i spełnienie 
przez wnioskodawcę ustawowych warunków wiąże się z koniecznością wydania 
zezwolenia. Jedynie w sytuacji, gdy wnioskodawca nie uzyska pozytywnej opinii 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w przedmiocie zgodności lokali-
zacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (z uwagi na przekroczenie limitu 
punktów sprzedaży alkoholu czy utytułowanie punktu sprzedaży alkoholu), możliwa 
jest decyzja odmawiająca przyznania zezwolenia52.

Na zakończenie odnieść się trzeba również do czynności (działalności) spo-
łeczno-organizacyjnej (organizatorskiej). Należy przypomnieć, że podstawą tej 
bardzo zróżnicowanej i ważnej grupy działań niewładczych może być już sama 
norma zadaniowa. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 u.p.a., zadania w zakresie przeciw-
działania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki 
społecznej, w szczególności: działalność wychowawczą i informacyjną. Działalność 
taka może polegać na organizacji przez gminę zajęć na temat szkodliwości nad-
miernego spożycia alkoholu, pikników, pogadanki w szkole itp. 

7. Ocena regulacji

Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi istotny wkład ustawodawcy 
w próbę całościowej regulacji problemu alkoholizmu. Już jednak z nazwy tej ustawy 
wynika, iż powinna ona koncentrować się na wychowaniu i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, a więc zawierać trzy podstawowe rodzaje regulacji, tj. nastawione 
na zapobieganie alkoholizmowi, pomoc alkoholikom oraz ich reintegrację po-
przez umacnianie abstynencji. Takie rozumienie przeciwdziałania alkoholizmowi 
znajduje poniekąd odzwierciedlenie w schemacie pomocy osobom uzależnionym 
uwzględniającym leczenie-pomoc-rehabilitację53, a także normowaniu działań 
prewencyjnych skierowanych do młodzieży.

Alkoholizm nie dotyka jednak wyłącznie osoby uzależnionej, ale jest to cho-
roba, która przenosi się na innych członków rodziny. Należy ocenić pozytywnie 
ujęcie w ustawie mechanizmów pomocy rodzinie osoby uzależnionej od alkoholu 

51 I. Skrzydło-Niżnik, Komentarz do art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, w: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, 
doktryna, orzecznictwo, I. Skrzydło-Niżnik, Z. Galas (red.), Zakamycze 2002, Lex el.
52 Wyrok WSA w Białymstoku z 15 kwietnia 2015 r., I SA/Bk 19/15, CBOSA.
53 M. Wilczek-Karczewska, Pomoc osobom uzależnionym (alkoholizm i narkomania), w: Meritum. 
Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, I. Sierpowska (red.), Warszawa 2016, s. 948.
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(art. 23 u.p.a.). Pomoc ta jednak nie powinna stygmatyzować i być oddalona od 
miejsca zamieszkania, powinna być również „przejrzysta” i pewna – w obecnej 
chwili członek rodziny uzależnionego może mieć istotne problemy w zrozumieniu, 
do jakiej placówki winien być skierowany i kto o tym decyduje, np. placówki, które 
świadczą pomoc dzieciom osób uzależnionych to: poradnie specjalistyczne oraz 
placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, a także placówki tworzone 
przez zarząd województwa, czyli podmioty lecznicze wykonujące działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie 
leczenia odwykowego oraz wojewódzki ośrodek terapii uzależnienia i współuzależ-
nienia. Jeżeli dodać tego, iż pod pojęciem placówek opiekuńczo-wychowawczych 
kryje się dodatkowo kilka podmiotów, ten swoisty chaos instytucjonalny może 
stanowić istotną barierę zrozumienia pomocy. Należy jeszcze raz podkreślić, iż 
uprawnienia wynikające z ustawy powinny być zrozumiałe i klarowne także w sy-
tuacji nagłej potrzeby. 

Najpewniej próba całościowego uregulowania tej problematyki w jednym akcie 
prawnym spowodowała, iż dotyczy on nie tylko szeroko pojętych zadań i kompeten-
cji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, ale również kwestii gospodarczych 
i choć związanych z alkoholem, to jednak luźno połączonych z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi (por. art. 13[2]; 18[4] u.p.a.). W przypadku rzeczywistej potrzeby 
istnienia różnych komponentów odnoszących się do alkoholu można zastanowić 
się nad potrzebą uregulowania kwestii obrotu i sprzedaży alkoholu odrębnie od 
rzeczywistych środków przeciwdziałania alkoholizmowi. 

W literaturze słusznie krytyce poddaje się sferę zadaniową przeciwdziałania 
narkomanii, wskazując na niewystarczające zaangażowanie powiatu, brak spój-
ności między obowiązkami samorządu województwa i organami centralnymi, 
a także niejasność regulacji, a nawet brak korelacji z regulacją przeciwdziałania 
narkomanii54. 

54 R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, K. Wlaźlak, Rola samorządu terytorialnego w zakresie wycho-
wania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (część pierwsza), Studia Prawno-Ekonomiczne 
2009, Nr 79, passim; R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, K. Wlaźlak, Rola samorządu terytorialnego 
w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (część druga), Studia Praw-
no-Ekonomiczne 2009, Nr 80, s. 86.
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ROZDZIAŁ IV

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Radosław Mędrzycki

1. Uwagi wprowadzające 

Narkomania, zgodnie z obowiązującą definicją legalną, to stałe lub okresowe 
używanie – w celach innych niż medyczne – środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, 
w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich1. Uzależnienie 
(od środków odurzających lub substancji psychoaktywnych) jest z kolei definiowane 
jako zespół zjawisk psychicznych lub somatycznych wynikających z działania tych 
środków i substancji na organizm ludzki, charakteryzujący się zmianą zachowania 
lub innymi reakcjami psychofizycznymi i koniecznością używania stale lub okre-
sowo tych środków lub substancji w celu doznania ich wpływu na psychikę lub dla 
uniknięcia następstw wywołanych ich brakiem (art. 4 pkt 29 u.p.n.). W związku 
z negatywnymi konsekwencjami narkomanii zarówno dla jednostki, jak i dla 
społeczeństwa, polski ustawodawca przyjął regulację ustawową, której celem jest 
przeciwdziałanie temu niekorzystnemu zjawisku społecznemu.

Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowa-
nie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, 
a w szczególności: 1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i pro-
filaktyczną; 2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; 3) ogra-
niczanie szkód zdrowotnych i społecznych; 4) nadzór nad substancjami, których 
używanie może prowadzić do narkomanii; 5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, 

1 Artykuł 4 pkt 11 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., 
poz. 783; dalej także u.p.n.).

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   100 21.11.2017   11:20:25



2. Podstawy prawne  101 

wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie 
może prowadzić do narkomanii; 6) nadzór nad uprawami roślin zawierających 
substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii (art. 2 ust. 1 u.p.n.). 
Administracja przeciwdziałania narkomanii posługuje się zatem zarówno formami 
władczymi, jak i niewładczymi.

Obecnie obowiązującą ustawę poprzedzały: ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii2, ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu 
narkomanii3, ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odu-
rzających oraz artykułach sanitarnych4, ustawa z dnia z dnia 22 czerwca 1923 r. 
w przedmiocie substancji i przetworów odurzających5. Na liczne zmiany stanu 
prawnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wpływają zwłaszcza rozwój 
chemii (pojawianie się wciąż nowych substancji, które mogą być uznane za nar-
kotyki – dopalacze) oraz poszerzanie wiedzy i podejścia do zjawiska narkomanii 
(i związane z tym pytanie: przede wszystkim karać czy leczyć?). 

2. Podstawy prawne 

Obecnie kwestie przeciwdziałania narkomanii reguluje ustawa o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Ustawa ta obowiązuje od 4 października 2005 r.; do tej pory była 
nowelizowana ponad 25 razy, obecnie jest to już trzeci tekst jednolity. 

Przechodząc do regulacji konstytucyjnej, należy stwierdzić, że Konstytucja 
nie zawiera żadnego przepisu odnoszącego się wprost do zjawiska narkomanii. 
Podobnie jak jest to w przypadku alkoholizmu pośrednią konstytucyjną przesłanką 
istnienia omawianej regulacji jest bezpieczeństwo obywateli (art. 5 Konstytucji), ich 
zdrowie (art. 68 Konstytucji) i życie (art. 38 Konstytucji), a nawet ochrona godności 
człowieka (art. 30 Konstytucji). Co ważne, na kształt ustawy w znaczący sposób 
wpływa konstytucyjny obowiązek regulowania nakazów i zakazów dotyczących 
obywateli w drodze ustawowej (materia ustawowa). 

Przeciwdziałanie narkomanii ma swoje odniesienie w prawie międzynaro-
dowym. Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny (pod rządami poprzednio obo-
wiązującej ustawy): „Ustawodawca ustanawia regulację, że represja karna jest 
skierowana przeciwko producentom, handlarzom, przemytnikom, czyli osobom 
czerpiącym korzyści z cudzego uzależnienia. Przyjęte przez ustawodawcę roz-
wiązanie ma charakter formalny i związane jest z ratyfikowaniem przez Polskę 
Jednolitej Konwencji o środkach odurzających z 1961 r.6 oraz Konwencji Narodów 

2 Tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 ze zm. 
3 Dz.U. Nr 4, poz. 15 ze zm. 
4 Dz.U. Nr 1, poz. 4 ze zm.
5 Dz.U. R.P. Nr 72, poz. 559 ze zm. 
6 Dz.U. z 1966 r. Nr 45, poz. 277.
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Zjednoczonych z 1988 r. o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami i substan-
cjami psychotropowymi7, a przede wszystkim z tymi postanowieniami Konwencji, 
które zobowiązują państwo do podjęcia regulacji prawnych zapewniających, aby 
posiadanie, nabywanie lub uprawa tych środków niezgodnie z postanowieniami 
tych Konwencji, jeżeli dokonane zostało umyślnie, podlegało karze”8. Obecnie 
obowiązująca ustawa opiera się zasadniczo na tych samych założeniach9. 

Kwestie narkomanii regulują również inne umowy międzynarodowe, któ-
rych stroną jest Polska: Międzynarodowa Konwencja Opiumowa podpisana 
w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.10, Konwencji Międzynarodowej dotyczącej 
opium11, Konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środ-
ków odurzających oraz protokół podpisania, podpisane w Genewie dnia 13 lipca 
1931 r.12, Protokół umieszczający pod kontrolą międzynarodową pewne środki 
odurzające nieobjęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabry-
kacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem, 
podpisanym w Lake Succes dnia 11 grudnia 1946 r., podpisany w Paryżu dnia 
19 listopada 1948 r.13, Konwencja o substancjach psychotropowych sporządzona 
w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r.14

Kwestie związane z narkotykami są obecne również w prawodawstwie Unii 
Europejskiej. Zgodnie z  art. 83 Traktatu o  funkcjonowaniu UE15: Parlament 
Europejski i Rada, w drodze dyrektyw, mogą ustanowić normy minimalne od-
noszące się do określania przestępstw oraz kar w dziedzinie nielegalnego handlu 
narkotykami. 

Przeciwdziałanie narkomanii jest również przedmiotem prawodawstwa wtór-
nego UE, np. rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 
z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych16, rozporządze-
nia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nad-
zorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami 
trzecimi17, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. usta-
nawiającego przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 
Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie prekursorów narkotykowych 

7 Dz.U. z 1995 r. Nr 15, poz. 69.
8 Wyrok TK z 6 października 1998 r., K 36/97, OTK ZU nr 5/1998, poz. 65 i powołana tam 
literatura.
9 Wyrok TK z 4 listopada 2014 r., SK 55/13, OTK ZU nr 10A/2014, poz. 111.
10 Dz.U. z 1923 r. Nr 9, poz. 55 ze zm.
11 Dz.U. z 1927 r. Nr 108, poz. 920 ze zm.
12 Dz.U. z 1934 r. Nr 12, poz. 97 ze zm. 
13 Dz.U. z 1952 r. Nr 9, poz. 48.
14 Dz.U. z 1976 r. Nr 31, poz. 180.
15 Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r.
16 Dz.Urz. WE L 047 z 18.02.2004 r.
17 Dz.Urz. WE L 22 z 26.01.2005.
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i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu 
prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi18.

Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wydano liczne rozpo-
rządzenia dotyczące zarówno profilaktyki, leczenia i postępowania z narkoty-
kami. Ich szczegółowe wyliczenie nie jest w tym miejscu celowe, należy podkreślić 
zróżnicowany katalog podmiotów stanowiących owe akty wykonawcze. Jednak – 
podobnie jak w przypadku przeciwdziałania alkoholizmowi – szczególna rola przy-
pada Ministrowi Zdrowia i Sprawiedliwości (patrz Rozdział III. Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi).

Do najważniejszych z aktów wykonawczych zaliczyć należy wydane przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia, rozporządzenia nakładające na szkoły i placówki sys-
temu oświaty obowiązek prowadzenia systematycznej działalności wychowawczej, 
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej wśród uczniów i wychowanków, ich 
rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 
szkoły i placówki w celu przeciwdziałania narkomanii19. Są to działania na wskroś 
prewencyjne, o znikomym stopniu władczości, jednak mające olbrzymie znaczenie 
w kształtowaniu świadomych postaw względem narkotyków.

Innymi ważnymi rozporządzeniami są rozporządzenia dotyczące leczenia 
osób uzależnionych. Należy wskazać tu rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego20 oraz rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z: 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do 
osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla 
nieletnich21 i 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postę-
powania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uza-
leżnionych, umieszczonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej22.

3. Pojęcia podstawowe 

Przeciwdziałanie narkomanii związane jest z poznaniem o wiele większej niż opi-
sana tu grupa pojęć, na co zresztą wskazuje art. 4 u.p.n., w którym zdefiniowano aż 
czterdzieści terminów użytych w ustawie. Ze względu na reżim wywodu szczególna 

18 Dz.Urz. UE L 202 z 03.08.2005.
19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r., poz. 1249).
20 Dz.U. z 2013 r., poz. 368.
21 Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 627.
22 Dz.U. z 2007 r. Nr 5, poz. 40.
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uwaga zostanie poświęcona wybranym pojęciom: osoba uzależniona (art. 4 pkt 15), 
środek odurzający (art. 4 pkt 29), substancja psychotropowa (art. 4 pkt 25), nowa 
substancja psychoaktywna (art. 4 pkt 11a), środek zastępczy (art. 4 pkt 27). 

Osobą uzależnioną jest osoba, która w wyniku używania środków odurza-
jących, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji 
psychoaktywnych albo używania ich w celach medycznych znajduje się w sta-
nie uzależnienia od tych środków lub substancji. Od osoby uzależnionej należy 
odróżnić osobę zagrożoną uzależnieniem, czyli osobę, u której zespół zjawisk 
psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza duże prawdopodobieństwo 
powstania uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
albo osobę sporadycznie używającą środków odurzających, substancji psychotro-
powych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych (art. 4 
pkt 14 u.p.n.). 

Zgodnie z przytoczoną już definicją narkomanii, uzależnienie może powstać 
od czterech rodzajów substancji: środków odurzających, substancji psychotropo-
wych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych. 

Środkiem odurzającym nazywamy każdą substancję pochodzenia natu-
ralnego lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną 
w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy.

Substancją psychotropową nazywa się każdą substancję pochodzenia natu-
ralnego lub syntetycznego, działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną 
w wykazie substancji psychotropowych stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy. 
Należy pamiętać, że bez odpowiedniego zezwolenia posiadanie, produkcja, prze-
twarzanie, przewóz i obrót tymi substancjami są w Polsce nielegalne23. Dodatkowo 
należy zwrócić uwagę, że definicja ta ma charakter mieszany. Z jednej strony, sub-
stancje te są środkami o określonym mechanizmie działania, z drugiej – substancje 
te powinny być wymienione w załączniku do ustawy24.

Nowa substancja psychoaktywna to substancja pochodzenia naturalnego 
lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ 
nerwowy, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 44b ust. 2, czyli 
w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia25. 

Środek zastępczy to z kolei produkt zawierający co najmniej jedną nową sub-
stancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy 
układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji 
psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja 

23 A. Ważny, w: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, A. Ważny (red.) Warszawa 
2013, s. 42.
24 K. Łucarz, A. Muszyńska, Ustawa o przeciwdziałania narkomanii. Komentarz, Warszawa 2008, 
s. 202.
25 Obecnie wykaz taki zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 listopada 2015 r. w sprawie 
wykazu nowych substancji psychoaktywnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2017).
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psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulo-
wane na podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje się 
przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

4. Prawa i obowiązki jednostki 

Podstawowym prawem wynikającym z omawianej ustawy jest prawo do odpo-
wiedniego postępowania z osobami uzależnionymi. Postępowanie to – co do 
zasady – jest dobrowolne i może polegać na poddaniu się przez osobę uzależnioną 
leczeniu, rehabilitacji lub reintegracji26. Obowiązujące obecnie przepisy są od-
zwierciedleniem stanowiska, zgodnie z którym postępowanie z osobą uzależnioną 
(szczególnie leczenie) powinno mieć charakter dobrowolny, jeżeli ma przynieść 
pozytywne skutki. Według przeciwnego poglądu leczenie powinno mieć charakter 
przymusowy, a zmiana nastawienia do niego osoby uzależnionej (z negatywnej na 
pozytywną) powinna następować w trakcie terapii27. Polski ustawodawca – jak 
wspomnieliśmy – co do zasady opowiada się za dobrowolnością postępowania 
z osobami uzależnionymi, statuuje jednak wyjątki od tej zasady.

Obowiązkowe leczenie i rehabilitacja może nastąpić w przypadku: osoby 
niepełnoletniej (art. 30 ust. 1 u.p.n.) oraz w razie skazania osoby uzależnionej 
za przestępstwo pozostające w związku z używaniem środka odurzającego lub 
substancji psychotropowej na karę pozbawienia wolności, której wykonania nie 
zawieszono warunkowo (art. 71 ust. 3 u.p.n.) i musi nastąpić w razie skazania 
osoby uzależnionej za przestępstwo pozostające w związku z używaniem środka 
odurzającego lub substancji psychotropowej na karę pozbawienia wolności, której 
wykonanie warunkowo zawieszono (art. 71 ust. 1 u.p.n.). 

O skierowaniu na przymusowe leczenie lub rehabilitację osoby małoletniej 
decyduje według przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich sąd rodzinny 
z urzędu lub na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, 
rodzeństwa lub faktycznego opiekuna. Czasu przymusowego leczenia i rehabilitacji 
nie określa się z góry, nie może on być jednak dłuższy niż 2 lata. Jeżeli osoba uzależ-
niona ukończy 18 lat, przed zakończeniem przymusowego leczenia lub rehabilitacji, 

26 Pod pojęciem leczenia rozumie się leczenie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spo-
wodowanych używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych (art. 4 pkt 6 u.p.n.). 
Rehabilitacja to proces, w którym osoba z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi przez przyj-
mowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych osiąga optymalny stan zdrowia, 
funkcjonowania psychicznego i społecznego (art. 4 pkt 22 u.p.n.). Pod pojęciem reintegracji rozumie 
się efekt działań określonych w art. 14–16 i art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (art. 4 pkt 23 u.p.n.). Efekty te uzyskuje się poprzez pobyt i udział w zajęciach w centrum 
integracji społecznej lub klubie integracji społecznej.
27 K. Łucarz, A. Muszyńska, Ustawa o przeciwdziałania narkomanii. Komentarz, s. 326–327.
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sąd rodzinny może je przedłużyć na czas niezbędny do osiągnięcia celu leczenia 
lub rehabilitacji, łącznie nie dłuższy jednak niż 2 lata (art. 30 u.p.n.). 

W przypadku obowiązkowego skierowania przez sąd na leczenie w sytuacji 
popełnienia przestępstwa można zarządzić wykonanie zawieszonej kary pozba-
wienia wolności, jeżeli skazany w okresie próby uchyla się od obowiązku leczenia 
albo dopuszcza się rażącego naruszenia regulaminu zakładu, do którego został 
skierowany. Czasu pobytu w podmiocie leczniczym nie określa się z góry, nie może 
on jednak być dłuższy niż 2 lata. O zwolnieniu z podmiotu leczniczego rozstrzyga 
sąd na podstawie wyników leczenia lub rehabilitacji. Jeżeli skazany nie poddaje 
się leczeniu lub rehabilitacji albo dopuszcza się rażącego naruszenia regulaminu 
podmiotu leczniczego, zwolnienie może nastąpić także na wniosek podmiotu lecz-
niczego. Sąd rozstrzyga po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji, czy orzeczoną 
karę pozbawienia wolności należy wykonać (art. 71 ust. 4-5 u.p.n.). 

Innym rodzajem obowiązku jest powstrzymanie się od (zakaz) reklamy i pro-
mocji substancji psychotropowych lub środków odurzających (art. 20 ust. 1 u.p.n.). 
Jeżeli jakieś produkty lecznicze zawierają substancje psychotropowe lub środki 
odurzające, można je reklamować, ale tylko na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne28. 

Dodatkowo zabrania się reklamy i promocji środków spożywczych lub innych 
produktów przez sugerowanie, że: 1) posiadają one działanie, takie jak substancje 
psychotropowe lub środki odurzające lub 2) ich użycie, nawet niezgodne z prze-
znaczeniem, może powodować skutki, takie jak skutki działania substancji psy-
chotropowych lub środków odurzających (art. 20 ust. 3 u.p.n.). Ratio wskazanej 
regulacji jest jasne w kontekście celu ustawy, jakim jest przeciwdziałanie narkoma-
nii. Przeciwdziałanie to nie tylko leczenie i reintegracja, ale również działania zmie-
rzające do zakazu rozpowszechniania i reklamy narkotyków (rodzaj prewencji). 

Zakazuje się wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) środków zastępczych; 2) nowych substancji 
psychoaktywnych (art. 44b u.p.n.).

Ustawodawca nakłada określone obowiązki informacyjne na przedsiębiorców 
prowadzących działalność w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, 
przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnoto-
wego nabycia i obrotu hurtowego prekursorami, którzy w razie wzbudzających 
podejrzenie co do zgodności z przepisami prawa: 1) zamówieniach na te sub-
stancje; 2) działaniach z udziałem tych substancji; 3) próbach wykorzystania 
tych substancji – przekazują o tym informacje – w zależności od rodzaju prekur-
sora – Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu lub Głównemu Inspektorowi 
Sanitarnemu (art. 38 ust. 1 i 2 u.p.n.).

28 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2142 ze zm.
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5. Administracja przeciwdziałania narkomanii 

Szczegółową regulację dotyczącą podmiotów tworzących administrację prze-
ciwdziałania narkomanii uregulowano w rozdziale 2 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Już na wstępie stwierdza się, że zadania w zakresie przeciwdziała-
nia narkomanii realizują organy administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego (art. 5 u.p.n.). 

Wśród organów administracji rządowej należy wymienić:
1) naczelne monokratyczne (jednoosobowe) organy administracji rządowej: a) Pre-
zesa Rady Ministrów; b) oraz ministrów właściwych do spraw oświaty i wycho-
wania, szkolnictwa wyższego, nauki, finansów publicznych, pracy, zdrowia, spraw 
wewnętrznych, administracji publicznej, transportu, Minister Obrony Narodowej 
oraz Minister Sprawiedliwości; 
2) naczelny kolegialny (wieloosobowy) organ administracji rządowej: a) Rada 
Ministrów; 
3) centralne organy administracji rządowej: a) Głównego Inspektora Sanitarnego; 
b) Głównego Inspektora Farmaceutycznego; c) Naczelnego Inspektora Farma-
ceutycznego Wojska Polskiego d) Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych. 

Do obsługi tych organów powołano: 1a) Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, 
1b) poszczególne ministerstwa, 3a) Główny Inspektorat Sanitarny, 3b) Główny 
Inspektorat Farmaceutyczny, 3c) Ministerstwo Obrony Narodowej, 3d) Biuro do 
spraw Substancji Chemicznych.

Ustawa „nadaje” również określone zadania działającej przy Prezesie Rady 
Ministrów Radzie do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Rada jest kolegialnym 
organem koordynacyjno-doradczym w sprawach z zakresu przeciwdziałania nar-
komanii (art. 12 ust. 3 u.p.n.). W skład Rady wchodzą – oprócz przewodniczącego 
(sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego 
do spraw zdrowia), zastępcy przewodniczącego (sekretarz lub podsekretarz stanu 
w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych), sekretarza 
(Dyrektor Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii) – sekretarze 
lub podsekretarze stanu w urzędach obsługujących ministrów: a) Sprawiedliwości, 
b) właściwego do spraw oświaty i wychowania, c) Obrony Narodowej, d) właściwego 
do spraw rolnictwa, e) właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, f) wła-
ściwego do spraw finansów publicznych – Szef Służby Celnej, g) właściwego do 
spraw zagranicznych, h) właściwego do spraw nauki, i) właściwego do spraw gospo-
darki. W skład Rady wchodzi również jeden przedstawiciel strony samorządowej 
w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Urzędem obsługującym 
Radę jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii prowadzi Krajowe Biuro 
do spraw Przeciwdziałania Narkomanii (art. 6 ust. 1 u.p.n.). Biuro jest jednostką bu-
dżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (art. 6 ust. 1 i 2 u.p.n.). 
Prowadzenie krajowego systemu informacji o narkotykach oraz monitorowanie 
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działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii na poziomie kra-
jowym i międzynarodowym powierzono Centrum Informacji o Narkotykach 
i Narkomanii, które jest komórką organizacyjną Krajowego Biura do spraw Prze-
ciwdziałania Narkomanii (art. 6 ust. 5 u.p.n.).

Nowym rodzajem organu jest tworzony przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia Zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi 
związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Jego powstanie 
należy wiązać wprost z problemem dopalaczy. Zespół jest organem opiniodaw-
czo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach oceny po-
tencjalnych zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi lub możliwości powodowania 
szkód społecznych, wynikających z używania substancji, co do których istnieje 
podejrzenie, że działają na ośrodkowy układ nerwowy. Członkami Zespołu są 
specjaliści, posiadający wiedzę co najmniej z zakresu nauk chemicznych, farma-
kologii, toksykologii, psychiatrii, nauk społecznych lub nauk prawnych. W skład 
Zespołu wchodzą: 1) członkowie powołani przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia, w tym przewodniczący i zastępca przewodniczącego; 2) członkowie 
powołani przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na wniosek: a) Ministra 
Sprawiedliwości, b) Ministra Obrony Narodowej, c) ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych, d) ministra właściwego do spraw gospodarki, e) ministra 
właściwego do spraw transportu. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia 
Główny Inspektorat Sanitarny (art. 18a u.p.n.).

Organami samorządu terytorialnego, które realizują zadania przeciwdziałania 
narkomanii, są:

a) w gminie – wójt (burmistrz, prezydent miasta), rada gminy29;
b) w województwie – zarząd województwa, sejmik wojewódzki. 
W realizacji zadań przeciwdziałania narkomanii biorą także udział inne pod-

mioty administracji rządowej i samorządowej: przedszkola, szkoły i inne jednostki 
organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3–9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe30; 2) szkoły wyższe; 3) podmioty lecznicze i inne podmioty działające 
w ochronie zdrowia; 4) jednostki Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej; 
5) organy celne; 6) jednostki organizacyjne Służby Więziennej oraz zakłady po-
prawcze i schroniska dla nieletnich; 7) ośrodki pomocy społecznej, powiatowe 
centra pomocy rodzinie i regionalne ośrodki polityki społecznej; 8) jednostki 
organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, o których mowa 
w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej31, oraz asystentów rodziny, rodziny zastępcze i prowadzących 
rodzinne domy dziecka. 

29 Patrz szerzej: R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, K. Wlaźlak, Rola samorządu terytorialnego 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii, Studia Prawno-Ekonomiczne 2007, Nr 76, s. 43 i n.
30 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.
31 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 697.
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Zadania przeciwdziałania narkomanii wykonują również środki masowego 
przekazu (radio, telewizja). W realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania nar-
komanii mogą uczestniczyć również organizacje pozarządowe i inne podmioty, 
których działalność statutowa obejmuje zadania należące do sfery zadań publicz-
nych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działalności 
charytatywnej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej, porządku 
i bezpieczeństwa publicznego lub przeciwdziałania patologiom społecznym, pro-
mocji i organizacji wolontariatu, po przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa 
w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie32, a także samorządy zawodów medycznych, rodziny osób uzależ-
nionych, oraz grupy samopomocy osób uzależnionych i ich rodzin (art. 5 u.p.n.). 
Organy publiczne mogą zatem zlecać realizację zadań poszczególnym podmiotom 
(rodzaj uspołecznienia administracji publicznej). 

6. Prawne formy przeciwdziałania narkomanii

Nałożone na organy administracyjne zadania w zakresie przeciwdziałania narko-
manii są wykonywane w prawem przypisanych formach. Należy zaliczyć do nich 
zarówno formy władcze, jak np. akty administracyjne oraz niewładcze czynności 
faktyczne. 

Przykładowo wiele zadań Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narko-
manii, Rady do spraw Przeciwdziałania Narkomanii czy Zespołu do spraw oceny 
ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych sub-
stancji psychoaktywnych polegających na inicjowaniu, opracowywaniu czy monito-
rowaniu określonych działań lub stanów faktycznych polegać będzie na stosowaniu 
czynności materialno-technicznych o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. 

Do czynności faktycznych należą również wykonywane przez poszczegól-
nych ministrów działania o charakterze wychowawczym, edukacyjnym, infor-
macyjnym i profilaktycznym. Kolejną grupą czynności są akty kierownictwa 
wewnętrznego będące aktami planowania. Kompetencją sejmiku wojewódz-
twa jest uchwalenie opracowanego przez zarząd województwa Wojewódzkiego 
 Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w którym uwzględnia się cele wyzna-
czone w Narodowym Programie Zdrowia. Podobnie w gminie kompetencją gminy 
jest uchwalanie opracowanego przez organ wykonawczy Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii uwzględniającego również w tym przypadku cele 
określone w Narodowym Programie Zdrowia33. Organy gminy i województwa 
wykonują również szereg czynności faktycznych.

32 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm. 
33 Zob. Zapobieganie narkomanii w  gminie. Zasady tworzenia gminnych programów 
przeciwdziałania narkomanii, A. Hejda, K. Okulicz-Kozaryn (red.), Warszawa 2007.
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Nie może budzić wątpliwości, iż w niektórych przypadkach konieczne jest 
stosowanie określonych narkotyków, np. w medycynie lub badaniach naukowych, 
jednak ze względu na istotne ograniczenia w używaniu i posiadaniu narkotyków 
te nieliczne przypadki dozwolonego użytku i produkcji podlegają ścisłej regla-
mentacji organów państwowych. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera 
zatem liczne kompetencje do wydawania aktów administracyjnych. 

Decyzję administracyjną zezwalającą na leczenie substytucyjne wydaje mar-
szałek województwa lub Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Wydania zezwo-
lenia (decyzji administracyjnej) wymagają również: wytwarzanie, przetwarzanie, 
przerabianie, przywóz lub dystrybucja środków odurzających lub substancji psy-
chotropowych w tym w celach naukowych. Zezwolenia takie wydaje Główny 
Inspektor Farmaceutyczny. Stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych, 
przez jednostki naukowe w zakresie swojej działalności statutowej, środków odu-
rzających lub substancji psychotropowych wymaga z kolei zezwolenia wojewódz-
kiego inspektora farmaceutycznego. Zezwolenia wymaga również zbiór mleczka 
makowego i opium z maku oraz ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste 
oraz sporządzanie wyciągów ze słomy makowej – decyzję taką wydaje Główny 
Inspektor Farmaceutyczny. Również przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowa 
dostawa lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substan-
cji psychotropowych wymagają zezwolenia odpowiedniego organu (najczęściej 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego) – zezwolenie takie jest każdorazowo 
decyzją administracyjną.

Wydania decyzji administracyjnej wymaga również uprawa maku lub konopi 
włóknistych. Decyzję taką wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze 
względu na miejsce położenia uprawy (art. 47 u.p.n.). Należy wyraźnie podkre-
ślić, iż przyznanie lub odmowa przyznania zezwolenia lub pozwolenia wymaga 
przeprowadzenia specjalnego postępowania administracyjnego oraz spełnienia 
licznych obowiązków przez podmiot ubiegający się o pozytywne rozstrzygnięcie 
(por. 39–40 u.p.n.). 

7. Ocena regulacji 

Omawiana regulacja normuje wiele zróżnicowanych zagadnień prawnych, czę-
sto wyłącznie pośrednio łączących się z pojęciem przeciwdziałania narkomanii. 
Można zatem poczynić w stosunku do niej podobne zastrzeżenia, jak w przy-
padku ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(patrz podrozdział: Ocena regulacji), nie można natomiast omawianemu aktowi 
odmówić centralnego miejsca w polskim porządku prawnym w zakresie obję-
tym jego regulacją. Współcześnie omawiany akt prawny wikła bowiem zasad-
niczo różne rodzaj funkcji administracji: administrację zdrowia, administrację 
świadczącą, administrację gospodarczą i administrację reglamentacyjną. Jej 
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przepisy są również wyrazem polityki karnej państwa względem posiadania  
narkotyków34.

Warto podkreślić stosunkowo nowoczesne i szerokie podejście ustawodawcy 
do omawianej problematyki, tj. uznanie, że ważnym komponentem przeciwdzia-
łania narkomanii nie może być wyłącznie leczenie, ale także konieczność istotnej 
profilaktyki metodami społeczno-wychowawczymi35. Można jednak zastanawiać 
się nad zasadnością pominięcia w tej sferze powiatu jako ważnego pośredniego 
stopnia samorządowego między gminami a województwami. 

34 Por. np. wyr ok TK z 4 listopada 2014 r., SK 55/13, OTK ZU nr 10A/2014, poz. 111.
35 E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 538 i cytowana tam literatura.
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ROZDZIAŁ V

ADMINISTRACJA W OCHRONIE ZDROWIA

Sebastian Sikorski

1. Uwagi wprowadzające

Zakres zadań administracji składający się na sferę ochrony zdrowia jest bardzo sze-
roki. Należy tutaj wskazać przede wszystkim samą organizację opieki zdrowotnej 
oraz określenie zasad i źródeł finansowania udzielanych w jej ramach świadczeń 
zdrowotnych. Na zadania te składają się także czynności związane z nadzorem, 
produkcją i bezpiecznym wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych i wy-
robów medycznych. Ponadto obejmują one nadzór sanitarny oraz zwalczanie 
chorób zakaźnych. W obrębie działań administracji w ochronie zdrowia znajduje 
się także ochrona praw pacjentów. Oznacza to, że problematyka w tym obszarze 
jest zróżnicowana, zarówno pod względem specyfiki, jak i charakteru oraz instru-
mentów prawnych służących realizacji poszczególnych zadań. Dlatego tak istotne 
jest odpowiednie rozłożenie obowiązków na poszczególne organy administracji 
publicznej w celu zapewnienia ich sprawnej realizacji1.

Historycznie podstaw prawnych funkcjonowania sektora ochrony zdrowia we 
współczesnym rozumieniu tego pojęcia należy poszukiwać w systemie prawnym 
okresu II Rzeczypospolitej. Trzeba tutaj wskazać dekret z dnia 11 stycznia 1919 r. 
o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby, który powoływał do ży-
cia Kasy Chorych. Od 1922 r. obejmowały one już obszar całego kraju. Ponadto 
w 1919 r. wydano także zasadniczą ustawę sanitarną, która określała obowiązki 
samorządów miejskich i wiejskich w zakresie zwalczania chorób zakaźnych oraz 

1 B. Sygit, D. Wąsik, Prawo ochrony zdrowia, Warszawa 2016, s. 20.
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innych często występujących wówczas chorób. Wydano także inne akty prawne, 
które wprowadzały powszechne, obowiązkowe i bezpłatne szczepienia ochronne2. 

Wskazany powyżej dekret z dnia 11 stycznia 1919 r. został następnie zastąpiony 
ustawą z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek cho-
roby, która obowiązywała na obszarze II Rzeczypospolitej za wyjątkiem Górnego 
Śląska – do dnia uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym z 28 marca 1933 r.3 
(tzw. ustawa scaleniowa). Ustawa ta określała następujące rodzaje ubezpieczeń spo-
łecznych: ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczenia 
na wypadek niezdolności do zarobkowania lub śmierci osoby ubezpieczonej. 

Rola i zadania administracji w zakresie organizacji i finansowania opieki 
zdrowotnej zostały określone szczegółowo. Do 1924 r. zwierzchni nadzór nad obsza-
rem zdrowotnym, higieną społeczną oraz samorządowym lecznictwem miejskim 
i ubezpieczeniowym wykonywało Ministerstwo Zdrowia Publicznego z Ministrem 
Zdrowia Publicznego na czele. Natomiast samorząd terytorialny był odpowie-
dzialny za organizację instytucji ochrony zdrowia na terytorium podległym jego 
właściwości4. Następnie Ministerstwo Zdrowia Publicznego uległo likwidacji, 
a jego zadania przejął Departament Zdrowia w Ministerstwie Opieki Społecznej5.

Charakteryzując przedwojenne regulacje prawne w tym zakresie, należy rów-
nież wskazać na ustawę o publicznej służbie zdrowia z 15 czerwca 1939 r.6 Zakres 
przedmiotowy tej ustawy obejmował w szczególności sprawowanie opieki nad 
zdrowiem ludności, zapobieganie i zwalczanie chorób, objęcie opieką higienicz-
no-lekarską matki i dziecka, higienę szkolną, zaopatrywanie ludności w wodę oraz 
dozór sanitarny nad wyrobem i obrotem środkami leczniczymi i zapobiegawczymi. 

Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, do końca lat 40. formalnie 
obowiązywał w Polsce stan prawny i rozwiązania organizacyjne przyjęte w okresie 
międzywojennym. Następnie przyjęto rozwiązania oparte o założenia przyjęte 
w Związku Radzieckim w latach 20. XX wieku, nazywane od nazwiska komisarza 
ludowego Nikołaja Aleksandrowicza Siemaszko modelem „siemaszkowskim”. 
Chociaż należy zauważyć, że model ten funkcjonował w Polsce jednak z pewnymi 
odstępstwami. Pomimo budżetowego sposobu finansowania, uprawnienia do 
świadczeń zdrowotnych wynikały z ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Ponadto 
w okresie PRL funkcjonowały gabinety prywatne, a uprawnionymi do świadczeń 
zdrowotnych, oprócz tzw. pracowników najemnych, zostali także objęci rolnicy 
indywidualni, rzemieślnicy, kupcy. Dopiero jednak w 1976 r. w wyniku nowelizacji 

2 U. Drozdowska, w: Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Aspekty prawne 
i socjologiczne, T. Mróz (red.), Białystok 2012, s. 35–36.
3 Dz.U. z 1933, Nr 51 poz. 396.
4 Szerzej J. Fijałek, J. Machalski, Publiczna opieka zdrowotna u początków Polski Niepodległej, 
Archiwum Historii Medycyny 1978, Nr 4, s. 399 i n.
5 U. Drozdowska, w: Uwarunkowania systemu, s. 37.
6 Dz.U. z 1939 r., Nr 54, poz. 342 ze zm.
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art. 70 Konstytucji PRL wprowadzono regułę bezpłatnej pomocy lekarskiej dla 
wszystkich ludzi pracy i ich rodzin7. 

Podmioty w ramach struktury służby zdrowia uzyskiwały środki na funk-
cjonowanie z budżetu państwa. Gospodarka finansowa oparta była na tzw. planie 
odcinkowym narodowego planu gospodarczego. Budżety zakładów społecznych 
służby zdrowia i inne w zakresie lecznictwa i zapobiegania chorobom były opra-
cowywane i ustalone centralnie.

System opieki zdrowotnej w przedstawionej powyżej postaci funkcjonował 
w Polsce w latach 1948–1989, czyli aż do początku transformacji ustrojowej8. 
Jednak zasadnicze zmiany zostały zapoczątkowane dopiero od 1999 r., w którym 
weszła w życie reforma opieki zdrowotnej wprowadzająca powszechne ubezpie-
czenie zdrowotne. W latach 1999–2004 następowały kolejne zmiany w ochronie 
zdrowia, które ostatecznie doprowadziły do ukształtowania się systemu, jaki znamy 
w dzisiejszym kształcie. 

2. Podstawy prawne

Kwestie dotyczące administracji w ochronie zdrowia reguluje szereg aktów praw-
nych w tym w szczególności o randze ustawowej. Regulacje te możemy przy tym 
podzielić na dwie grupy. Będą to akty prawne dotyczące sensu stricto ochrony 
zdrowia. Należy do tej grupy zaliczyć przede wszystkim ustawę z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (u.d.l.)9, która określa m.in. zasady wykonywania 
działalności leczniczej wraz z formami prawnymi, w jakich ma ona być wykony-
wana oraz zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej 
oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. W ramach ustawy z dnia 
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym10 zostały określone zadania z zakresu 
zdrowia publicznego, podmioty uczestniczące w realizacji tych zadań oraz zasady 
finansowania tych zadań. Natomiast ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (u.ś.o.z.)11 określa 
warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych. Ponadto regulacja ta określa zasady, tryb finansowania i kontroli 
świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych oraz sposób kwalifikowania 
świadczeń opieki zdrowotnej, jako świadczeń gwarantowanych. Również zasady 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz funkcjonowanie, organizację 

7 U. Drozdowska, w: Uwarunkowania systemu, s. 58.
8 Szerzej C. Włodarczyk, Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, 
Kraków 1998, s. 378.
9 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.
10 Tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 1916 ze zm.
11 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.
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i zadania Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji zostały uregulowane na gruncie ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych.

Obok trzech przywołanych powyżej ustaw do grupy tej należy jeszcze zaliczyć 
ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta12, 
ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty13, ustawę 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej14, ustawę z dnia 25 wrze-
śnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty15 oraz ustawę z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym16. Natomiast do drugiej grupy, czyli 
regulacji odnoszących się do ochrony zdrowia sensu largo, należy zaliczyć w szcze-
gólności tzw. ustawy kompetencyjne ustanawiające zakres zadań poszczególnych 
organów. W szczególności będzie to ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym17, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym18· oraz 
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa19, ustawa z dnia 4 wrze-
śnia 1997 r. o działach administracji rządowej20, oraz ustawa z dnia 23 stycznia 
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w wojewódzkiej21.

Przechodząc do regulacji konstytucyjnej, należy wskazać przede wszystkim 
na przepis art. 68 Konstytucji22 określający w szczególności prawo do zdrowia 
oraz prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 
Powiązany z tym przepisem jest także przepis art. 30 Konstytucji ustanawiający 
zasadę przyrodzonej godności człowieka oraz prawną ochronę życia, określoną 
w przepisie art. 38 Konstytucji. 

Z punktu widzenia omawianej problematyki, należy jeszcze wskazać przepisy 
Konstytucji będące źródłem kompetencji w systemie ochrony zdrowia dla mini-
stra właściwego do spraw zdrowia. Zgodnie bowiem z przepisem art. 146 ust. 1 
Konstytucji, Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną państwa. W ust. 4 
wskazanego powyżej przepisu zostały określone szczególnie istotne przejawy jej 
realizacji, tj. wykonywanie ustaw, wydawanie rozporządzeń, uchwalanie budżetu 
państwa oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Należy również podkreślić wiodącą rolę 
Rady Ministrów w zakresie inicjatywy ustawodawczej. Na podstawie art. 149 ust. l 

12 Dz.U. z 2016 r., poz. 186 ze zm. 
13 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 125 ze zm.
14 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1251 ze zm.
15 Dz.U. z 2015 r., poz. 1994 ze zm.
16 Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 ze zm. 
17 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.
18 Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.
19 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.
20 Dz.U. z 2016 r., poz. 543 ze zm.
21 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.
22 Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.
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Konstytucji ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej, 
a więc Minister Zdrowia kieruje odpowiednio działem „zdrowie”.

Zagadnienia dotyczące systemu ochrony zdrowia podlegają również regulacji 
prawa międzynarodowego. Trzeba tutaj wskazać na takie akty, jak: Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka ONZ z dnia 10 grudnia 1948 r.23, Międzynarodowy 
Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i  Kulturalnych z  dnia 19 grudnia 
1966 r.24, Konwencja nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca mini-
malnych norm zabezpieczenia społecznego25 oraz Europejska Karta Społeczna26. 
Ponadto ochrona zdrowia regulowana jest również prawem wspólnotowym. 
Jednolity Akt Europejski z dnia 17 lutego 1986 r.27 wprowadził bardzo ogólne 
postanowienia dotyczące zdrowia publicznego. Następnie kwestie dotyczące 
ochrony zdrowia zostały wprowadzone kolejno do Traktatu z Maastricht z dnia 
7 lutego 1992 r. 28 o Unii Europejskiej, Traktatu z Amsterdamu z dnia 2 paździer-
nika 1997 r.29 zmieniającego 30 Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie 
i niektóre związane z nimi akty, oraz Traktat lizboński31. Zagadnienia dotyczące 
ochrony zdrowia szeroko reguluje Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(tytuł XIV. Zdrowie Publiczne)32 z podkreśleniem jednak, że działanie Unii 
Europejskiej uzupełnia polityki krajowe – co stanowi nawiązanie do ogólnej 
zasady pomocniczości33.

Na podstawie przywołanych powyżej regulacji ustawowych wydano liczne 
akty wykonawcze. Ich szczegółowe wyliczenie nie jest jednak w tym miejscu 
możliwe ze względu na ramy publikacji. Trzeba jednak podkreślić szczególną 
rolę w tym zakresie, jaka przypada Ministrowi Zdrowia. Jedynie tytułem przy-
kładu, jako rozporządzenia wydane przez Ministra Zdrowia o szczególnym sys-
temowym znaczeniu można wskazać tzw. rozporządzenia koszykowe, określające 
zakres świadczeń gwarantowanych, tj. finansowane ze środków publicznych 
czy też rozporządzenie dotyczące ogólnych warunków umów dla podmiotów 
leczniczych34.

23 U.N.Doc. A/810 at.71.
24 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169.
25 Dz.U. z 2005 Nr 93, poz. 775.
26 Dz.U. z 1999 Nr 8 poz. 67.
27 Dz.Urz. WE z 1987 r., Nr L 169.
28 Dz.Urz. UE z 2008 r., Nr C 115/13 PL (wersja skonsolidowana).
29 Dz.Urz. WE z 1997 r., Nr C 340.
30 M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek, Prawo publiczne ochrony zdrowia, Warszawa 2013, s. 37.
31 Dz.Urz. UE z 17 grudnia 2007 r., Nr C 306 PL.
32 Dz.Urz. UE z 2008 r., Nr C 115/47 PL (wersja skonsolidowana).
33 M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek, Prawo publiczne, s. 37–38.
34 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.
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3. Pojęcia podstawowe 

Jak już zostało to zasygnalizowane na wstępie, problematyka administrowania 
ochroną zdrowia jest bardzo szeroka. Dlatego mając na uwadze ramy publika-
cji, szczególna uwaga zostanie poświęcona tylko wybranym pojęciom. Punktem 
wyjścia powinno być samo zdefiniowanie pacjenta, którym zgodnie z przepisem 
art. 3 ust. 1 pkt. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jest osoba 
zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń 
zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub 
osobę wykonującą zawód medyczny35. Przy czym należy w tym miejscu rozgrani-
czyć pojęcie pacjenta od osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych. W przepisie art. 2 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustawodawca określił 
krąg osób uprawnionych do otrzymania tych świadczeń. Jednocześnie w przepisie 
art. 5 pkt 35 tej ustawy świadczenie gwarantowane zostało zdefiniowane właśnie 
jako świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinanso-
wane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie. 
Konsekwentnie ustawodawca w pkt 34 tego przepisu zdefiniował również świad-
czenie opieki zdrowotnej, przez które należy rozumieć świadczenie zdrowotne, 
świadczenie zdrowotne rzeczowe i świadczenie towarzyszące. Notabene pojęcia 
te również zostały zdefiniowane w tym przepisie. 

Przedstawiając podstawowe pojęcia z zakresu ochrony zdrowia, należy również 
wyjaśnić, na czym polega sama działalność lecznicza, jakie podmioty ją wykonują 
oraz jak są tworzone. Zgodnie z art. 3 ustawy o działalności leczniczej36, działal-
ność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te mogą 
być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 
łączności. Przepis ten w ust. 2 wskazuje również, że działalność lecznicza może 
polegać także na promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badaw-
czych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, 
oraz wdrażaniu nowych metod i technologii medycznych. Wobec wyjaśnienia 
pojęć świadczeń opieki zdrowotnej oraz działalności leczniczej w sposób naturalny 
pojawia się potrzeba wyjaśnienia znaczenia samego podmiotu leczniczego, przez 
który należy rozumieć zgodnie z przepisem art. 4 u.d.l. dwie kategorie podmiotów. 
Po pierwsze, będą to podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami w rozumieniu 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej37, w tym także 
prowadzone przez instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia oraz kościoły, 
kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe. Po drugie, będą to podmioty nie-
posiadające takiego statusu jak samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

35 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 186 ze zm.
36 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.
37 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.
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jednostki budżetowe oraz jednostki wojskowe. Podział ten pociąga za sobą szereg 
konsekwencji prawnych. Z punktu widzenia administracji publicznej, jest jednak 
o tyle istotny, że organy administracji publicznej mogą tworzyć podmioty lecznicze 
tylko we wskazanych formach prawnych. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy 
o działalności leczniczej, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny 
organ administracji rządowej albo wojewodę może, z zastrzeżeniem przepisów 
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym38, 
utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy tylko w formie spółki kapitałowej, jed-
nostki budżetowej, jednostki wojskowej, samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej. Natomiast zgodnie z ust. 2 tego przepisu, jednostka samorządu te-
rytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy wyłącznie w formie 
spółki kapitałowej, jednostki budżetowej bądź samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej. W rezultacie pozostaje jeszcze do zdefiniowania pojęcie właśnie 
podmiotu tworzącego, przez który zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawą 
o działalności leczniczej należy rozumieć podmiot albo organ, który utworzył 
podmiot leczniczy w formie właśnie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, jednostki budżetowej bądź jednostki wojskowej.

4. Prawa i obowiązki

Kierując się zasadą hierarchiczności systemu prawnego, za punkt wyjścia do ana-
lizy praw i obowiązków z zakresu ochrony zdrowia należy przyjąć Konstytucję. 
W przepisie art. 68 ust. 1 Konstytucji ustrojodawca zagwarantował każdemu prawo 
do ochrony zdrowia. Podkreślić należy zakres i charakter tego prawa, które jest 
jednym z najważniejszych praw – prawem podstawowym. Jak słusznie podkreśla 
się w doktrynie, „niewiele jest bowiem sfer tak mocno określających sytuację egzy-
stencjalną człowieka jak zdrowie”39. Prawo do ochrony zdrowia ma ścisły związek 
z prawem do życia oraz poszanowaniem godności człowieka, określonymi w prze-
pisach odpowiednio art. 38 i 30 Konstytucji. Stanowi wręcz jego rozwinięcie i jest 
zagwarantowane każdemu. Nikt nie może być bowiem w jakikolwiek sposób dys-
kryminowany w odniesieniu do sfery jego zdrowia.40 W analogiczny sposób prawo 
to zostało określone przez Trybunał Konstytucyjny. W wyroku z dnia 7 stycznia 
2004 r.41 Trybunał wskazał, że nie ulega wątpliwości, że z art. 30 i 38 Konstytucji 
wyjątkowo mocno, wręcz nierozerwalnie związany jest art. 68 Konstytucji. W wy-
roku tym podkreślono ścisły związek ochrony zdrowia z ochroną życia, a prawo 

38 Dz.U. z 2016 r., poz. 2259 ze zm.
39 M. Bartosiewicz, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, R. Balicki, M. Bartosiewicz, 
M. Haczkowska (red.), K. Complak, A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, LexisNexis 2014, Lex el.
40 M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek, Prawo publiczne, s. 16–17.
41 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 stycznia 2004 r. K 14/03, Lex el.
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do życia z godnością człowieka. Przez prawo do ochrony zdrowia należy rozumieć 
w ocenie Trybunału przede wszystkim prawo do zachowania życia i jego obrony, 
gdy jest zagrożone. Jak podkreśla A. Zoll, prawo do ochrony zdrowia jest kon-
stytucyjnie gwarantowane, przy czym nie jest tylko, jako prawo rozumiane, jako 
nadane przez władzę państwową, ale przede wszystkim jest to prawo podstawowe 
wynikające z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, którego przestrzeganie 
władza państwowa jest zobowiązana ochraniać42.

Z prawem do ochrony zdrowia jest związane kolejne prawo określone w ust. 
2 tego przepisu, a mianowicie prawo świadczeń zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych. Prawo to jest jednocześnie zobowiązaniem nałożonym na 
władze publiczne do zorganizowania systemu opieki zdrowotnej, który zapewni 
każdemu obywatelowi (krąg podmiotów uprawnionych został więc tutaj zawężony 
ze względu na obywatelstwo) równy dostęp do świadczeń publicznej służby zdrowia 
niezależnie od wieku, zawodu, wykonywanej pracy itp. System ochrony zdrowia 
został oparty na świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków pu-
blicznych43. Przy czym w zakresie rozwiązań szczegółowych prawodawca odsyła 
do przepisów ustawy zwykłej, o czym będzie mowa poniżej.

Z praw dotyczących ochrony zdrowia zagwarantowanych konstytucyjnie 
należy jeszcze wskazać prawo będące jednocześnie zobowiązaniem dla władz 
publicznych do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom 
ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku, które zo-
stało określone w ust. 3 analizowanego przepisu. Jak wskazuje W. Skrzydło, jest 
to podyktowane zarówno troską o zapewnienie rozwoju narodu, jak i względami 
humanitarnymi. W przepisie art. 68 ust. 4 i 5 Konstytucji zostały również okre-
ślone kolejne obowiązki władz publicznych w zakresie zwalczania chorób, epi-
demii i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska, 
oraz popieranie rozwoju kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 
Jednakże i w tych przypadkach Konstytucja nie określa ani form, ani zakresu 
tych obowiązków44.

Przywołane powyżej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych zostało skonkretyzowane na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych45. W regulacji tej ustawodawca określił w szczególności warunki udzielania 
i zakres tych świadczeń oraz zasady i tryb ich finansowania. Ponadto zostały okre-
ślone zasady klasyfikacji świadczeń zdrowotnych jako świadczeń gwarantowanych. 
Ustawa ta wreszcie określa zasady powszechnego obowiązkowego i dobrowolnego 

42 A. Zoll, Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń RPO, Prawo i Medycyna 2000, nr 8.
43 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, Lex el.
44 W. Skrzydło, Konstytucja, Lex el.
45 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.
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ubezpieczenia zdrowotnego, na których oparty jest system finansowania świadczeń 
zdrowotnych ze środków publicznych. 

Kolejną regulacją określającą prawa jednostki w obszarze ochrony zdrowia jest 
ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta46. 
Ochrona praw pacjenta jest rozwinięciem przywołanych już powyżej konstytu-
cyjnie zagwarantowanego prawa do życia oraz prawa do poszanowania godności 
człowieka. Do najważniejszych praw pacjenta, należy zaliczyć:
• prawo do świadczeń zdrowotnych; 
• prawo do informacji o swoim stanie zdrowia; 
• prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
• prawo dostępu do dokumentacji medycznej;
• prawo do tajemnicy o stanie zdrowia;
• prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń;
• prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (oznacza to w szcze-

gólności kontakt z rodziną i innymi osobami bliskimi);
• prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
• prawo do opieki duszpasterskiej;
• prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie47.

5. Administracja ochrony zdrowia

Do kluczowych zagadnień z zakresu działania administracji w analizowanym 
zakresie trzeba zaliczyć: ochronę zdrowia, organizację opieki zdrowotnej wraz 
z określeniem zasad jej finansowania świadczeń zdrowotnych, nadzór farmaceu-
tyczny (wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i bezpieczne stosowanie produktów 
leczniczych/wyrobów medycznych), nadzór sanitarny oraz ochrona praw pacjen-
tów. Jak już była o tym mowa powyżej, wobec tak ujętego obszaru działania admi-
nistracji niezbędny jest szczegółowy podział kompetencji pomiędzy różne organy 
administracji publicznej (tak centralnej, jak i samorządowej) w celu zapewnienia 
prawidłowości realizacji poszczególnych zadań48.

Do organów i instytucji administracji publicznej realizujących zadania z za-
kresu ochrony zdrowia należy zaliczyć w szczególności: Ministra Zdrowia, wo-
jewodę, Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną, Prezesa 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków 
Biobójczych, Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, Rzecznika Praw Pacjenta 
i konsultantów (krajowych i wojewódzkich) w ochronie zdrowia. Ponadto niezwykle 

46 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.
47 Szerzej D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, 
Warszawa 2016, Lex el.
48 B. Sygit, D. Wąsik, Prawo ochrony zdrowia, s. 20.
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doniosłą rolę pełnią tutaj jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności 
w zakresie organizacji ochrony zdrowia. Jednak ze względu na przyjęte założenia 
i objętość publikacji poniżej zostaną omówione organy administracji publicz-
nej, które odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia 
w Polsce. 

Zgodnie z przepisem art. 146 ust. 1 Konstytucji RP, Rada Ministrów prowadzi 
politykę wewnętrzną państwa. W ust. 4 tego przepisu zostały określone szczególnie 
istotne przejawy jej realizacji, tj. wykonywanie ustaw, wydawanie rozporządzeń, 
uchwalanie budżetu państwa oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Należy również 
tutaj podkreślić wiodącą rolę Rady Ministrów w zakresie inicjatywy ustawodaw-
czej. Na podstawie art. 149 ust. l Konstytucji ministrowie kierują określonymi 
działami administracji rządowej, które są szczegółowo określone na gruncie ustawy 
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej49. Zgodnie z przepisem 
art. 5 punkt 28 tej ustawy, działem administracji rządowej jest również zdrowie. 
Szczególną rolę w tym obszarze odgrywa minister właściwy ds. zdrowia, zwany 
dalej Ministrem Zdrowia50. Do najistotniejszych jego kompetencji należy zaliczyć 
inicjowanie i opracowywanie polityki Rady Ministrów w stosunku do działu 
zdrowie, przedkładanie w tym zakresie inicjatyw, projektów aktów normatyw-
nych na posiedzenia Rady Ministrów. W obrębie działu, którym kieruje, minister 
realizuje politykę Rady Ministrów i koordynuje jej wykonywanie przez organy, 
urzędy i jednostki organizacyjne, które jemu podlegają lub są przez niego nadzo-
rowane51. Szczegółowe kompetencje w tym zakresie wskazuje przepis art. 7 ust. 4 
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów52, zgodnie z którym, Minister 
Zdrowia: współdziała z innymi członkami Rady Ministrów, nadzoruje działalność 
terenowych organów administracji rządowej, współdziała z samorządem terytorial-
nym, organizacjami społecznymi i przedstawicielstwami środowisk zawodowych 
i twórczych, występuje do Prezesa Rady Ministrów o powołanie zespołów między-
resortowych do wykonywania zadań wykraczających poza zakres jego działania, 
po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów powołuje rady i zespoły, jako organy 
pomocnicze w sprawach należących do zakresu jego działania.

Szczegółowe kompetencje Ministra Zdrowia w zakresie administrowania sek-
torem ochrony zdrowia określają poszczególne ustawy. Ważne są tutaj zwłaszcza 
trzy regulacje przywołane już powyżej, a mianowicie ustawa z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych53, 
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej54 oraz z dnia 11 września 

49 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 812.
50 U. Drozdowska, S. Sikorski, Kształtowanie się systemu opieki zdrowotnej w Polsce po przemianach 
ustrojowych po 1989 r., w: Uwarunkowania systemu, s. 115.
51 B. Sygit, D. Wąsik, Prawo ochrony zdrowia, s. 21.
52 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 392 ze zm.
53 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.
54 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.
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2015 r. o zdrowiu publicznym55. Do najważniejszych kompetencji Ministra Zdrowia 
na ich podstawie należy zaliczyć: kwalifikowanie świadczeń opieki zdrowotnej, jako 
świadczeń gwarantowanych, finansowanie (z budżetu państwa, z części pozosta-
jącej w jego dyspozycji ministra) świadczeń gwarantowanych, sprawowanie nad-
zoru nad ubezpieczeniem zdrowotnym, sprawowanie nadzoru nad działalnością 
Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym wnioskowanie do Prezesa Rady Ministrów 
o powołanie Prezesa Funduszu, świadczeniodawców (w zakresie realizacji umów 
z Funduszem), podmiotów, którym Fundusz powierzył wykonywanie niektó-
rych czynności, a także aptek w zakresie refundacji leków, nadzór nad systemem 
Państwowego Ratownictwa Medycznego, przeprowadzanie kontroli podmiotów 
leczniczych oraz zlecanie tych kontroli. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 u.d.l. Minister 
Zdrowia w imieniu Skarbu Państwa jest uprawniony (z zastrzeżeniem przepisów 
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym)56 
do utworzenia i prowadzenia podmiotu leczniczego w formie spółki kapitałowej, 
jednostki budżetowej, jednostki wojskowej, samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o zdrowiu publicznym, zadania 
z niej wynikające koordynuje Minister Zdrowia. Ujęcie takie wskazuje na ten or-
gan jako kluczowy w systemie ochrony zdrowia, który powinien mieć możliwość 
wpływania na działania innych organów, instytucji i podmiotów wskazanych 
w ustawie o zdrowiu publicznym, aby doprowadzić ich działanie do zharmonizo-
wania z własnymi założeniami oraz celami zawartymi w Narodowym Programie 
Zdrowia. Jak podkreśla M. Dercz, koordynacja ta ma odnosić się do działań właśnie 
podejmowanych, eliminacji dysharmonii w działaniach już podjętych oraz plano-
wania nowych działań w ramach harmonizacji57. Minister Zdrowia, pełniąc rolę 
koordynatora, ponosi odpowiedzialność za tych wykonawców zadań z zakresu 
zdrowia publicznego, którzy są mu podporządkowani. W przypadku braku ta-
kiego podporządkowania przez koordynację należy rozumieć tylko pewien rodzaj 
podjętego współdziałania58.

Trzeba w tym miejscu także wskazać na treść rozporządzenia z dnia 17 li-
stopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia59, 
zgodnie z  którym Ministrowi Zdrowia podlegają także: Główny Inspektor 
Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, Inspektor do spraw Substancji 
Chemicznych, a także Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. Ponadto Minister Zdrowia zgodnie z ob-
wieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2015  r. w  sprawie wykazu 

55 Dz.U. z 2015 r., poz. 1916 ze zm.
56 Dz.U. z 2016 r., poz. 2259 ze zm.
57 M. Dercz (red.), Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz, Warszawa 2016, Lex el.
58 Tamże.
59 Dz.U. z 2015 r., poz. 1908 ze zm.
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jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nad-
zorowanych60 nadzoruje także wiele jednostek organizacyjnych. Jedynie tytu-
łem przykładu można tutaj wskazać Głównego Inspektora Farmaceutycznego, 
Głównego Inspektora Sanitarnego czy też Agencję Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji. Oprócz roli systemowej Ministra Zdrowia należy także wskazać jego 
uprawnienia w sprawach indywidualnych decyzji jako centralnego organu admi-
nistracji rządowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego61. Obsługę Ministra Zdrowia zapewnia 
Ministerstwo Zdrowia powołane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Zdrowia62 oraz 
zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie 
nadania statutu Ministerstwu Zdrowia63.

Przechodząc do zadań wojewody w zakresie ochrony zdrowia, należy wska-
zać, że zgodnie z brzmieniem przepisu art. 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie64, odpowiada on za wyko-
nywanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególności dostosowuje 
do miejscowych warunków cele polityki Rady Ministrów oraz w zakresie i na 
zasadach określonych w odrębnych ustawach. Koordynuje i kontroluje wykonanie 
wynikających stąd zadań, zapewnia współdziałanie wszystkich organów admi-
nistracji rządowej i samorządowej działających w województwie oraz kieruje ich 
działalnością, w tym także w przedmiocie właśnie zapobiegania zagrożeniu życia 
i zdrowia. Minister Zdrowia nie posiada swoich agend terenowych, a w konse-
kwencji realizuje swoje uprawnienia jako członek Rady Ministrów za pośrednic-
twem wojewody stojącego na czele rządowej administracji wojewódzkiej zgodnie 
z przepisem art. 3 ust. 1 pkt. 1 przywołanej już powyżej ustawy o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie.

W ramach wskazanych uprawnień najistotniejsze w zakresie ochrony zdrowia 
są te z nich, które dotyczą eliminacji powstawania ewentualnych sytuacji zagraża-
jących życiu i zdrowiu obywateli mieszkających na terenie województwa.

Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy admi-
nistracji rządowej działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych 
również organy samorządu terytorialnego.

Zgodnie z dyspozycją art. 51 o wojewodzie i administracji rządowej w woje-
wództwie, wojewoda, jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w wo-
jewództwie: kieruje nią i koordynuje jej działalność, kontroluje jej działalność, 
zapewnia warunki skutecznego jej działania, ponosi odpowiedzialność za rezultaty 

60 M.P. z 2015 r., poz. 1280 ze zm.
61 Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.
62 Dz.U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1018.
63 M.P. z 2014 r., poz. 19.
64 Dz.U. z 2015 r., poz. 525.
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jej działania. Powyższe uprawnienia odnoszą się w szczególności do wojewódzkich 
inspekcji: sanitarnej i farmaceutycznej. 

Szczegółowe zadania wojewody w odniesieniu do zapewnienia równego do-
stępu do świadczeń opieki zdrowotnej przewiduje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Należy 
jednak podkreślić, że od 1 stycznia 2017 r. wobec wejścia życie art. 22 u.z.p. zadania 
te ulegają istotnym ograniczeniom. Zadaniem wojewody w związku z wejściem 
w życie tej nowelizacji jest jedynie ocena realizacji zadań zleconych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie65. Istotnym 
obowiązkiem wojewody jest też planowanie, organizowanie, koordynowanie sys-
temu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz nadzór nad tym systemem na 
terenie województwa, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym66. Analogicznie 
jak Minister Zdrowia również wojewoda jest uprawniony, zgodnie z dyspozycją 
przepisu art. 6 ust. 1 u.d.l. w imieniu Skarbu Państwa (z zastrzeżeniem przepisów 
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym)67, 
do utworzenia i prowadzenia podmiotu leczniczego w formie spółki kapitałowej, 
jednostki budżetowej, jednostki wojskowej, samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej. Z istotnych kompetencji wojewody w obszarze ochrony zdrowia 
należy również wskazać uprawnienie do prowadzenia rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą (w odniesieniu do podmiotów leczniczych – art. 106 
ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej).

Wojewoda jest także uprawniony do prowadzenia kontroli podmiotów lecz-
niczych pod względem legalności wykonywania działalności leczniczej oraz pod 
względem medycznym, realizując to zadanie, jako zlecone przez ministra właści-
wego do spraw zdrowia (por. art. 119 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej). 
Istotnym uprawnieniem wojewody w obszarze ochrony zdrowia jest także moż-
liwość powołania (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia) 
wojewódzkiego konsultanta danej specjalności medycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia68.

Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie69, wojewoda wykonuje zadania przy 
pomocy urzędu wojewódzkiego oraz organów rządowej administracji zespolo-
nej w województwie. W celu usprawnienia obsługi mogą być tworzone, zgodnie 

65 I. Kowalska-Mańkowska, w: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. Komentarz do art. 10, I. Kowalska-Mańkowska, A. Pietraszewska-Macheta, 
A. Sidorko, K. Urban, Warszawa 2016, Lex el.
66 Dz.U. z 2013 r., poz. 757 ze zm.
67 Dz.U. z 2016 r., poz. 2259 ze zm.
68 Dz.U. z 2015 r., poz. 126.
69 Dz.U. z 2015 r., poz. 525.
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z dyspozycją przepisu art. 14 przywołanej powyżej ustawy, także delegatury urzędu 
wojewódzkiego.

Narodowy Fundusz Zdrowia70 utworzony na podstawie przepisu art. 96 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych71 jest państwową jednostką organizacyjną wyposażoną 
przez ustawodawcę w osobowość prawną. Fundusz należy do tzw. publicznych 
osób prawnych, które realizują zadania publiczne państwa. Chcąc umiejscowić 
Narodowy Fundusz Zdrowia w systemie opieki zdrowotnej i określić jego rolę, 
należy w sposób ogólny stwierdzić, że Fundusz zapewnia obywatelom dostęp do 
świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych72. Szczegółowy 
zakres zadań Narodowego Funduszu Zdrowia został określony w  przepisie 
art. 97 u.ś.o.z. 

Jako najistotniejsze z nich należy przede wszystkim wskazać, po pierwsze, 
zarządzanie środkami finansowymi stanowiącymi jego przychód. Są to przede 
wszystkim składki na ubezpieczenie zdrowotne, a ponadto inne środki m.in. 
odsetki do nieterminowo płaconych składek, darowizny i zapisy, środki przezna-
czone na zadania zlecone czy przychody z lokat. Po drugie, zawieranie umów ze 
świadczeniodawcami w drodze konkursu ofert, rokowań, z wyjątkiem podstawowej 
opieki zdrowotnej, gdzie umowy są zawierane bez konkursu. Narodowy Fundusz 
Zdrowia w ramach tego zadania zapewnia więc realizację publicznoprawnego 
obowiązku zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej osobom uprawnionym, 
którzy otrzymują tzw. gwarantowane świadczenia medyczne73, które Fundusz ma 
obowiązek sfinansować74. Obok tych dwóch zasadniczych kompetencji Narodowy 
Fundusz Zdrowia realizuje jeszcze inne działania funkcjonalnie ze sobą związane, 
określone w przywołanym powyżej przepisie art. 97 u.ś.o.z. Należy tutaj wskazać 
w szczególności określanie jakości i dostępności świadczeń oraz całą działalność 
analityczną, w tym w szczególności obejmującą analizę kosztów świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto istotną kompetencją Funduszu są 
także uprawnienia kontrolne wobec podmiotów realizujących umowy o udziela-
nie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowane 
w ramach procedury określonej w przepisie art. 64 u.ś.o.z. Narodowy Fundusz 

70 Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia, wprowadzone zostaną zmiany systemowe: likwi-
dacja NFZ-u (jego zadania przejmie Ministerstwo Zdrowia) i zmiana sposobu finansowania służby 
zdrowia. Środki na jej funkcjonowanie zostaną zabezpieczone na rachunku Państwowego Funduszu 
Celowego „Zdrowie”. Będzie on częścią budżetu państwa, a jego środkami będzie dysponował Minister 
Zdrowia – www.mz.gov.pl.
71 Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.
72 U. Drozdowska, S. Sikorski, w: Uwarunkowania systemu, s. 105.
73 Szczegółowy zakres świadczeń określają tzw. rozporządzenia koszykowe wydane przez Ministra 
Zdrowia na podstawie delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 31d u.ś.o.z. 
74 I. Kowalska-Mańkowska, Komentarz do art. 97, w: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej, Lex el.
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Zdrowia zorganizowany jest w ramach centrali oraz oddziałów wojewódzkich. 
Zgodnie z przepisem art. 98 u.ś.o.z., jego organami są:
• Rada Funduszu;
• Prezes Funduszu;
• rady oddziałów wojewódzkich Funduszu;
• dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia określają 
tzw. ustawy ustrojowe. Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym75, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty, które obejmują m.in. sprawy ochrony zdrowia. 
Zadania powiatu w tym zakresie określa przepis art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym76, wskazując, że powiat wykonuje okre-
ślone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie 
promocji i ochrony zdrowia. Analogiczne uregulowanie można znaleźć w przepisie 
art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa77, 
który jako zadania o charakterze wojewódzkim określa m.in. promocję i ochronę 
zdrowia. Precyzyjnie kompetencje samorządu terytorialnego w tym zakresie określają 
ustawy szczególne. Kluczowe są tutaj zwłaszcza regulacje ustawy, tj. ustawa o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawa 
o działalności leczniczej. Na ich podstawie można wskazać dwie zasadnicze kompe-
tencje samorządu terytorialnego w obszarze ochrony zdrowia. Przede wszystkim jest 
to uprawnienie w zakresie organizacji ochrony zdrowia, realizowane w szczególności 
przez wypełnianie funkcji właściciela, nadzorcy i zarządcy podmiotów leczniczych. 
Zgodnie bowiem z przepisem art. 6 ust. 2 u.d.l., jednostka samorządu terytorial-
nego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie: spółki kapitałowej, 
jednostki budżetowej oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
Dodatkowe uprawnienia samorząd terytorialny (jako podmiot tworzący) posiada 
zwłaszcza wobec podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, tj. samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek budżetowych. 

Po drugie, będzie to kompetencja samorządu terytorialnego, jako płatnika78, 
która na przestrzeni ostatnich dwóch lat uległa istotnemu poszerzeniu. Należy 
w tym miejscu wskazać, że ustawodawca nowelizacją z dnia 22 lipca 2014 r. wpro-
wadził podział programów na programy zdrowotne realizowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia oraz programy polityki zdrowotnej realizowane właśnie przez 
jednostki samorządu. Jako uzasadnienie tego podziału zostało wskazane rozróż-
nienie programów realizowanych przez Fundusz, określonych w rozporządzeniu 
koszykowym z zakresu programów zdrowotnych oraz programów opracowanych 

75 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.
76 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.
77 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.
78 M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek, Prawo publiczne, s. 138–139.
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i realizowanych przez inne podmioty, w tym także samorząd terytorialny. Od 
1 stycznia 2017 r. na mocy dodanych przepisów art. 48c i 48d u.ś.o.z., ustawo-
dawca wprowadził także możliwość dofinansowania przez jednostki samorządu 
terytorialnego programów zdrowotnych oraz dofinansowania przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia programów polityki zdrowotnej79. Ponadto nowelizacją ustawy 
z dnia 10 czerwca o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych z dniem 15 lipca 2016 r. wprowadzono dwa nowe przepisy: art. 9a 
i 9b u.ś.o.z., które przewidują nowy mechanizm finansowania świadczeń opieki 
zdrowotnej. W obecnym stanie prawnym przewidziano możliwość finansowania 
świadczeń gwarantowanych także przez samorząd terytorialny na podstawie umów 
zawieranych z wyłonionymi w drodze konkursu świadczeniodawcami80.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta81 została wprowadzona do polskiego systemu prawnego instytucja 
Rzecznika Praw Pacjenta. Zgodnie z przepisem art. 41 ustawy, jest on centralnym 
organem administracji rządowej, nadzorowanym przez Prezesa Rady Ministrów. 
Także samego powołania Rzecznika dokonuje Prezes Rady Ministrów, co stanowi 
jednak istotną różnicę w porównaniu m.in. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich czy 
Rzecznikiem Praw Dziecka, którzy powoływani są przez Sejm za zgodą Senatu na 
5-letnie kadencje. Należy jednak podkreślić, że tylko instytucja Rzecznika Praw 
Obywatelskich została zaliczona w rozdziale XI Konstytucji do organów kontroli 
państwowej i ochrony prawa.

Katalog zadań Rzecznika Praw Pacjenta został określony na gruncie przepisu 
art. 47 przywołanej powyżej ustawy, które można usystematyzować w obrębie 
kilku głównych obszarów. Przede wszystkim Rzecznik Prawa Pacjenta ma zada-
nia o charakterze ochronnym i to zarówno w ujęciu systemowym, jak i indywi-
dualnym82. Przykładem działań ochronnych w ujęciu systemowym jest przede 
wszystkim opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów 
prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta oraz występowanie do właściwych 
organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub 
zmianę aktów prawnych w tym zakresie. Natomiast do zadań z zakresu ochrony 
w obszarze indywidulanym można wskazać na przykład żądanie wszczęcia lub 
udział w toczącym się postępowaniu w sprawach cywilnych. Szczególnie ważną 
kompetencją Rzecznika z tego obszaru jest prowadzenie postępowania w sprawach 
praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Zgodnie z przepisem art. 64, 
w sytuacji wydania przez Rzecznika decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą 

79 I. Kowalska-Mańkowska, Komentarz do art. 48, w: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej, 
Lex el.  
80 Tamże.
81 Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.
82 D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 
2016, Lex el. 
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zbiorowe prawa pacjentów nakazuje on jej zaniechanie lub wskazuje działania nie-
zbędne do ich usunięcia wraz z określeniem terminu podjęcia stosownych działań. 
Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Praktyką naruszającą 
zbiorowe prawa pacjentów jest:
• bezprawne zorganizowane działania lub zaniechania podmiotów udzielających 

świadczeń zdrowotnych,
• stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu zorganizowanie wbrew prze-

pisom o rozwiązywaniu sporów zbiorowych akcji protestacyjnej lub strajku 
przez organizatora strajku, mające na celu pozbawienie pacjentów praw lub 
ograniczenie tych praw, w szczególności podejmowane w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej83.
Pośród pozostałych funkcji Rzecznika Praw Pacjenta można jeszcze wskazać 

działania o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim realizowane m.in. 
poprzez opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych 
popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta. Należy również podkreślić 
rolę Rzecznika w kontekście jego współpracy z innymi organami administracji 
publicznej, organizacjami, instytucjami oraz samorządami zawodowymi w zakresie 
ochrony prawa pacjenta84. Zgodnie z przepisem art. 42, Rzecznik Praw Pacjenta 
wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

6. Prawne formy działania administracji w ochronie zdrowia

Zgodnie z tym, co zostało już powiedziane powyżej, administracja publiczna 
odgrywa bardzo istotną rolę w sektorze ochrony zdrowia. W rezultacie powoduje 
to funkcjonowanie jej organów w wielu zróżnicowanych formach działania. Będą 
to działania o charakterze systemowym, do których możemy zaliczyć akty nor-
matywne, na przykład rozporządzenia Ministra Zdrowia. Szczególnie istotne są 
tutaj tzw. rozporządzenia koszykowe czy też określające ogólne warunki umów dla 
podmiotów leczniczych. Poza tym są też akty planowania. Tutaj tytułem przykładu 
można wskazać Narodowy Program Zdrowia. 

Zadania administracji w ochronie zdrowia mogą być także realizowane przez 
umowy cywilnoprawne. Jak już wskazano powyżej, jednostki samorządu teryto-
rialnego, co do zasady, nie mogą finansować świadczeń zdrowotnych, z istotnym 
jednak wyjątkiem, a mianowicie, gdy dane świadczenie zdrowotne stanowi ele-
ment programu polityki zdrowotnej realizowanego przez samorząd przy udziale 
podmiotu leczniczego. W tym przypadku samorząd terytorialny może nawiązać 
z podmiotem leczniczym właśnie umowę cywilnoprawną o udzielanie takich 
świadczeń. W tej formie (uwzględniając regionalną mapę potrzeb zdrowotnych) 

83 M. Śliwka, Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta w polskim systemie prawa, Lex el. 
84 D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta, Lex el. 

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   128 21.11.2017   11:20:27



7. Ocena regulacji  129 

jednostka samorządu terytorialnego może też finansować dla swoich mieszkań-
ców świadczenia gwarantowane. Działalność administracji może również polegać 
na działaniach organizatorskich przejawiających się zwłaszcza w powoływaniu 
podmiotów leczniczych. 

Administracja w ochronie zdrowia może wydawać także decyzje admini-
stracyjne. Jako przykład takiej decyzji może posłużyć decyzja wójta (burmistrza, 
prezydenta) gminy właściwego dla miejsca zamieszkania osoby nieposiadającej 
ubezpieczenia zdrowotnego, a pomimo to uprawnionej do uzyskania bezpłatnych 
świadczeń opieki zdrowotnej (m.in. uchodźcy). 

7. Ocena regulacji

Tytułem podsumowania warto wskazać na nowe rozwiązanie legislacyjne, rzutujące 
na zakres działania administracji samorządowej w ochronie zdrowia. Mianowicie, 
zgodnie z przepisami art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw85, która weszła w życie dnia 
15 lipca 2016 r., wprowadzono dodatkową formę finansowania świadczeń opieki 
zdrowotnej. Zgodnie z brzmieniem przepisów art. 9a i 9b ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednostki samorządu 
terytorialnego nabyły właśnie możliwość finansowania świadczeń opieki zdro-
wotnej. Należy w tym miejscu przypomnieć, że samorząd terytorialny ma w ob-
szarze ochrony zdrowia (i to na każdym szczeblu) określone zadania (art. 7 ust. 1 
pkt 5 u.s.g., art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie woje-
wództwa). Wprowadzona regulacja przyznaje kompetencje jednostkom samorządu 
terytorialnego polegającą na możliwości zakupienia świadczeń opieki zdrowotnej. 
Zgodnie bowiem z przepisem art. 9a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty 
samorządowej w zakresie ochrony zdrowia jednostka samorządu terytorialnego, 
uwzględniając w szczególności regionalną mapę potrzeb zdrowotnych, priorytety 
dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz stan dostępności do świadczeń opieki zdro-
wotnej na obszarze województwa, może finansować dla mieszkańców tej wspólnoty 
świadczenia gwarantowane. Z takiego ujęcia wynikają określone konsekwencje. 
Przede wszystkim należy wskazać, że istnieje możliwość sfinansowania wyłącznie 
świadczeń, które zostały zaklasyfikowane jako świadczenia gwarantowane, a więc 
takie, które są finansowane ze środków publicznych i udzielane na podstawie umów 
między świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia86. Ustawodawca 

85 Dz.U. z 2016 r. poz. 960 ze zm.
86 Urban K., Nowe zasady kontraktowania i finansowania świadczeń zdrowotnych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. ABC – komentarz praktyczny, Lex el.  
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wskazał również, że świadczenia te przysługują nie wszystkim świadczeniobiorcom 
(a przypomnieć należy, że jest to podstawowe określenie, stosowane na gruncie 
tej ustawy), ale wyłącznie mieszkańcom danej wspólnoty samorządowej. W tym 
miejscu pojawia się wątek o charakterze konstytucyjnym, a mianowicie równości 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustanowionej w przepisie art. 68 ust. 2 
Konstytucji. Trzeba jednak podkreślić, że z treści przepisu art. 9 b ust. 6 ustawy 
wyraźnie wynika, że samorząd terytorialny w tym trybie posiada możliwość sfi-
nansowania świadczeń gwarantowanych, tylko tzw. ponadlimitowych87. Zgodnie 
bowiem z przepisem art. 9 b ust. 6, w przypadku gdy świadczeniodawca jest stroną 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, umowa 
może obejmować wyłącznie świadczenia gwarantowane udzielane ponad kwotę 
zobowiązania Funduszu. Należy więc przyjąć, że takie „dokupienie” świadczeń, 
które są zaliczane do świadczeń gwarantowanych, nie narusza równości dostępu, 
a wręcz stanowi urealnienie działania systemu ochrony zdrowia, do skonstruowania 
którego ustawodawca został na mocy przywołanego przepisu Konstytucji zobli-
gowany. W rezultacie za niezasadne należy uznać także zastrzeżenia, że zadania 
z zakresu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej wykonują wyłącznie Minister 
Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, a w konsekwencji, że w obecnym stanie 
prawnym gmina nie posiada kompetencji do finasowania świadczeń88. Należy uznać, 
że wprowadzone rozwiązanie daje właśnie konkretny instrument realizacji zada-
nia określonego w tzw. ustawach kompetencyjnych samorządu terytorialnego, tj. 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia. Ponadto 
trudno byłoby obronić twierdzenie, zgodnie z którym tylko jedna ustawa, a mia-
nowicie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, 
miałaby wyłącznie regulować te zagadnienia. Przepis art. 68 ust. 2 jednoznacznie 
wskazuje, że warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. Natomiast za-
dania samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia zostały ustanowione także na 
poziomie ustawy. Przy finansowaniu świadczeń przez samorząd należy zaznaczyć, 
że jest on zobowiązany uwzględniać trzy kryteria, tj. regionalną mapę potrzeb 
zdrowotnych (która ma uwzględniać specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności 
lokalnych – art. 95a ust. 1 u.ś.o.z.), priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej 
oraz stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze wojewódz-
twa89. Jest to więc kolejny argument przemawiający za twierdzeniem, że przepisy 
te stanowią podstawową realizację zadań samorządu terytorialnego w ochronie 
zdrowia, poprzez poszerzenie w tym zakresie jego kompetencji. Wątpliwości na 
tle przyjętych rozwiązań mogą pojawić się jednak z innego powodu. Mianowicie 

87 Tamże.
88 Uwaga zgłoszona w Raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie 
ustawy o działalności leczniczej oraz innych ustaw.
89 I. Kowalska-Mańkowska, Komentarz do art. 9a, w: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej, 
Lex el.
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jednostkom samorządu terytorialnego nie przyznano dodatkowych środków fi-
nansowych na realizację tego uprawnienia90. Zgodnie zaś z przepisem art. 167 ust. 4 
Konstytucji, zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu teryto-
rialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicz-
nych. Oczywiście można tutaj podnieść, że finansowanie dodatkowych świadczeń 
zdrowotnych przez samorząd jest jedynie jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem. 
Jednak jako kontrargument można wskazać, że powołany przepis Konstytucji nie 
różnicuje zadań obligatoryjnych i fakultatywnych. Ponieważ w przeciwnym razie 
można byłoby w ogóle rozważać celowość wskazywania zadań fakultatywnych, 
skoro zapewnione finansowanie miałyby mieć tylko zadania obligatoryjne91. 

Przyjęte rozwiązanie należy ocenić pozytywnie z zastrzeżeniem, że na re-
alizację uprawnienia polegającego na zakupie dodatkowych (ponadlimitowych) 
świadczeń powinny być wyasygnowane i przekazane jednostkom samorządu 
terytorialnego odpowiednie środki. Trudno jest przy tym stwierdzić jak ten me-
chanizm dodatkowego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej będzie wpisywał 
się w nowy model przewidujący likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia. 

90 K. Urban, Nowe zasady kontraktowania i finansowania świadczeń zdrowotnych, Lex el.  
91 Uwaga zgłoszona w Raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie 
ustawy o działalności leczniczej oraz innych ustaw.
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ROZDZIAŁ VI

PRAWO O ZGROMADZENIACH 

Mariusz Szyrski

1. Uwagi wprowadzające 

Problematyka zgromadzeń jest w Polsce regulowana obecnie przede wszystkim 
przez ustawę – Prawo o zgromadzeniach1. Jak wskazuje się w uzasadnieniu do 
projektu ustawy z 2015 r., zasadniczym celem ustawy było kompleksowe i spójne ure-
gulowanie zasad i trybu organizowania oraz odbywania zgromadzeń, ze szczególnym 
uwzględnieniem standardów konstytucyjnych, a także międzynarodowych, w tym 
praw gwarantowanych przez Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności2. Intencją projektodawcy było stworzenie takich warunków organi-
zowania i odbywania zgromadzeń, które – z jednej strony – pozwolą na pełne 
i efektywne korzystanie przez obywateli oraz inne podmioty z konstytucyjnej 
wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich, z drugiej 
zaś – zagwarantują zarówno uczestnikom zgromadzenia, jak i osobom postron-
nym, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zapewnią ochronę porządku 
publicznego oraz wolności i praw innych osób3.

Regulacja prawna dotycząca zgromadzeń nie jest nowa4. W XIX i XX wieku 
obowiązywały między innymi: rosyjskie tymczasowe przepisy o zgromadzeniach 

1 Ustawa z 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1485 ze zm.).
2 Uzasadnienie do projektu ustawy z 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, http://www.
sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3518.
3 Tamże.
4 Zob. B. Kołaczkowski, Kształtowanie się regulacji prawnych zgromadzeń w Polsce oraz w wybra-
nych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej, Warszawa 2014.
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z dnia 4/17 marca 1906 r.5; rozporządzenie Kom. Gen. Ziem Wschodnich z dnia 
25 maja 1910 r. o zgromadzeniach6; austriacka ustawa o zgromadzeniach z dnia 
15 listopada 1867 r.7; postanowienia §§ 1, 5, 6–11, 13–19 i 20 niemieckiej ustawy o sto-
warzyszeniach z dnia 19 kwietnia 1908 r.8 w odniesieniu do zebrań i zgromadzeń; 
ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. w sprawie wolności zgromadzeń przedwyborczych9; 
ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o zgromadzeniach10; ustawa z dnia 29 marca 1962 r. 
o zgromadzeniach11 oraz ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach12. 
Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. 
Trzeba podkreślić, że istnienie w obrocie prawnym najnowszej wersji ustawy 
jest pośrednim wynikiem ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
18 września 2014 r.13 oraz wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 
3 maja 2007 r. w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce14. 

Istnieje także nowelizacja ustawy Prawo o  zgromadzeniach  – datowana 
na dzień 13 grudnia 2016 r.15, która stała się przedmiotem wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego16. 

2. Podstawy prawne

Jak już wskazano wyżej, obowiązującym obecnie aktem prawnym dotyczącym 
zgromadzeń jest ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. Ustawa 
ta składa się z 41 artykułów, w tym z 7 rozdziałów dotyczących: spraw ogólnych, 
organizowania, odbywania i rozwiązywania zgromadzeń, postępowania uprosz-
czonego w sprawach zgromadzeń, postępowania dotyczącego zgromadzeń sponta-
nicznych, postępowań w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie, zmian 
w przepisach obowiązujących oraz przepisów przejściowych i końcowych. Ustawa 

5 Dodatek do art. 115 ustawy o zapobieganiu przestępstwom i ich tłumieniu, zawarte w t. XIV 
Zb. ust. ros.
6 Rozporządzenie Kom. Gen. Ziem Wschodnich z dnia 25 maja 1910 r. o zgromadzeniach (Dz.U. 
Z. C. Z. W. Nr 5, poz. 30).
7 Austriacka ustawa o zgromadzeniach z dnia 15 listopada 1867 r., aus. d. u. p. Nr 135.
8 Niemiecka ustawa o stowarzyszeniach z dnia 19 kwietnia 1908 r. (Dz.U. Rzeszy s. 151).
9 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. w sprawie wolności zgromadzeń przedwyborczych (Dz.U. R. P. 
Nr 66, poz. 594).
10 Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o zgromadzeniach (Dz.U. 1932 r. Nr 48, poz. 450 ze zm.).
11 Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach (Dz.U. 1962 r. Nr 20, poz. 89 ze zm.).
12 Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2013 r., poz. 397 ze zm.).
13 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., K 44/12, 92/8/A/2014.
14 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie Bączkowski 
i inni przeciwko Polsce (skarga nr 1543/06).
15 Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2017, poz. 579).
16 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2017 r. sygn. akt Kp 1/17, (M. P. z 2017, 
poz. 265).
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ta dokonuje zmiany przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń17, 
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych18, ustawy z dnia 7 maja 
1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady19, ustawy z dnia 
15 września 2000 r. o referendum lokalnym20 oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym21.

Wskazując podstawy prawne omawianego zagadnienia, trzeba mieć na uwadze 
regulację konstytucyjną. Zgodnie z art. 57 Konstytucji RP, każdemu zapewnia się 
wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Regulacja 
ta znajduje się w rozdziale II pt. „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i oby-
watela” w części wolności i prawa polityczne. Uprawnienie to zostanie omówione 
w dalszej części tego opracowania. Tutaj można dodać, że Konstytucja RP odwołuje 
się do ustawy, która będzie szczegółowo regulowała powyższe zagadnienie. 

Polska regulacja prawna ma także głęboki związek z  postanowieniami 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 li-
stopada 1950 r.22 W umowie tej w art. 11 zapisano, że każdy ma prawo do swo-
bodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do swobodnego stowarzyszania się, 
włącznie z prawem tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich 
dla ochrony swoich interesów. Stwierdzono także, że wykonywanie tych praw 
nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa ustawa i które są 
konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa 
państwowego lub publicznego, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwu, 
ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. Słusznie 
wskazuje się w doktrynie, że prawa gwarantowane przepisem art. 11 mają szczegól-
nie eksponowany kontekst „kolektywny” lub „wspólnotowy”, ponieważ zakładają, 
zwłaszcza w sferze ich wykonywania lub korzystania z nich, że między osobami 
korzystającymi z tych praw istnieje – w sensie prawnym, a nie tylko faktycznym – 
silna więź prawna polegająca na: 
• w zasadzie wspólnym (we wspólnocie z innymi) wykonywaniu tych praw; 
• wykonywaniu tych praw dla ochrony interesów, które są wspólne; 
• dla realizacji celu wspólnego23. 

17 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.).
18 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924 
ze zm.).
19 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. 
z 1999 r., Nr 41, poz. 412 ze zm.).
20 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 706 ze zm.).
21 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1166).
22 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r. (Dz.U. 
z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
23 A. Wróbel, Komentarz do art. 11, w: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1–18, red. L. Garlicki, Legalis 2010.
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Element kolektywności (wspólnotowości) jest widoczny – z różnym natę-
żeniem – w konstrukcji każdego z praw gwarantowanych w art. 11, a zwłaszcza 
w uprawnieniach szczegółowych składających się na treść tych praw. Wskazuje 
na to sama nazwa przedmiotu ochrony (zrzeszanie się i zgromadzanie się), który 
z natury rzeczy zakłada działanie wspólnie z innymi lub co najmniej bycie wspól-
nie z innymi24.

Ustawa – Prawo o zgromadzeniach nie zawiera w swojej treści delegacji do 
wydania aktów wykonawczych.

3. Podstawowe pojęcia ustawy

Regulacja ustawowa zawiera szereg istotnych pojęć, które w tekście prawnym 
przyjmują postać definicji legalnych. Można jednak wyodrębnić trzy podstawowe 
definicje legalne:
• zgromadzenie: zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nie-

określonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych 
obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych 
(art. 3 ust. 1);

• zgromadzenie spontaniczne: to zgromadzenie, które odbywa się w związku 
z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wyda-
rzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie 
byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej (art. 3 
ust. 2);

• przewodniczący zgromadzenia: jest nim organizator zgromadzenia będący 
osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyję-
cie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia lub osoba działająca w imie-
niu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie 
obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organiza-
torem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja (art. 18 ust. 1–2).

• zgromadzenie cykliczne: zgromadzenie organizowane przez tego samego 
organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy 
w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach 
świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się 
w ciągu 2 ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu 
w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej 
Polskiej wydarzeń.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że ustawodawca zmienił definicję zgro-

madzenia (w stosunku do obowiązującej dotychczas ustawy z 1990 r.) – rezygnując 
z ustalenia, że powinno w nim uczestniczyć co najmniej 15 osób. Aktualna regulacja 

24 Tamże.
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stanowi o zgrupowaniu „dostępnym dla nieokreślonych imiennie osób”. Jest to wy-
nik opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r. 
sygn. K 44/12, w którym stwierdzono, że posłużenie się przez ustawodawcę definicją 
zgromadzenia jako zgrupowania obejmującego co najmniej 15 osób wprowadza 
element konstrukcyjny nieprzewidziany na gruncie konstytucyjnym25. Trybunał 
stwierdził ponadto, że art. 1 ust. 2 Prawa o zgromadzeniach w zakresie, w jakim 
nie gwarantuje dostatecznej ochrony prawnej zgromadzeniom poniżej 15 osób, jest 
niezgodny z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, ponieważ wadliwość 
kontrolowanego przepisu prawa o zgromadzeniach nie wiąże się z tym, co ustawo-
dawca w nim uregulował, ale dotyczy pominięcia materii niezbędnej dla pełnego 
realizowania wolności wyrażonej w art. 57 Konstytucji26.

W ustawie z 2015 r. prawodawca zrezygnował też z regulacji rozdzielającej 
pojęcie zgromadzenia publicznego od innych zgromadzeń. Dodano natomiast 
wskazaną wyżej definicję zgromadzenia spontanicznego, co ma odpowiadać na 
zapotrzebowanie organizacji zgromadzeń wcześniej nieprzewidzianych. 

Pozostawiono ponadto w porządku prawnym regulację wyłączającą stosowanie 
ustawy – Prawo o zgromadzeniach w przypadku zgromadzeń: organizowanych 
przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów 
i innych związków wyznaniowych. Cel regulacji jest podobny, jak w przypadku 
poprzednio obowiązującej, natomiast warto zwrócić uwagę, że zmieniła się treść 
przepisu (poprzednio były to zgromadzenia organizowane przez organy pań-
stwa lub organy samorządu terytorialnego oraz odbywane w ramach działalności 
Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych). Nową 
regulację można więc uznać za szerszą od poprzednio obowiązującej.

4. Prawa i obowiązki jednostki

W przypadku regulacji związanej ze zgromadzeniami na pierwszy plan wysuwa się 
konstytucyjne prawo do zgromadzeń. Jak wcześniej wskazano – prawo to zostało 
wyrażone w art. 57 Konstytucji RP w rozdziale pt. „Wolności i prawa polityczne” 
i można je zakwalifikować jako prawo o charakterze negatywnym (możliwość 
domagania się na podstawie normy prawa administracyjnego od państwa po-
wstrzymania się od ingerencji w przyznaną sferę praw i wolności lub przyznanego 
stanu prawnego).

Jak słusznie wskazał Trybunał Konstytucyjny, przepis art. 57 Konstytucji 
wyraża wolność. To znaczy, że poszczególne elementy regulacji konstytucyjnej prze-
widzianej w tym przepisie postrzegać należy – co do zasady – przez pryzmat okre-
ślonej sfery autonomicznego działania jednostek, które w tym konkretnym zakresie 

25 Tamże.
26 Tamże.
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pozostają wolne od ingerencji władzy publicznej27. Korzystanie z wolności nie może 
być przez to reglamentowane przez państwo. Rolą państwa ma być zapewnienie 
warunków do realizacji danej wolności, a ewentualna interwencja organów władzy 
publicznej powinna mieć zawsze charakter wyjątkowy28. Może następować jedynie 
w sytuacjach dających się racjonalnie uzasadnić oraz w myśl ogólnych zasad wy-
rażonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji.29. W doktrynie wymienia się warunki, jakie 
powinny spełniać akty prawne dotyczące wolności i praw30. Akt prawny doty-
czący wolności powinien mieć formę normy deklarującej wolność, a ograniczenia 
dotyczące wolności powinny być wyczerpująco wymienione w formie zakazów, 
nakazów oraz sankcji za ich naruszenie31. Powinna być zagwarantowana prawnie, 
instytucjonalnie i materialnie możliwość realizacji wolności w części niepodlega-
jącej ograniczeniom oraz wykonalność zakazów i nakazów32.

Wolność zgromadzeń ma autonomiczne znaczenie w prawie ustrojowym, 
jednak jej związek z innymi wolnościami jest bezsprzeczny33. Historycznie rzecz 
ujmując, zważywszy na genezę zgromadzeń, a później przez treść XIV poprawki 
do Konstytucji USA, istnieje podobieństwo wolności zgromadzeń z prawem do 
petycji34. Najsilniejszy wydaje się jednak związek między wolnością zgromadzeń 
a wolnością słowa. Korelacja między nimi wiąże się z opiniotwórczym charakterem 
zgromadzenia, które jest formą ekspresji (słowem, ubiorem, postawą)35.

Trybunał Konstytucyjny sformułował reguły, na których opiera się współcze-
sne rozumienie wolności do zgromadzeń, a są to następujące założenia:
• na organach władzy publicznej ciąży obowiązek zapewnienia ochrony gru-

pom organizującym demonstracje i biorącym w nich udział, bo tylko w ten 
sposób można realnie gwarantować wolność zgromadzeń, bez względu na 
stopień kontrowersyjności (ale nie przekraczając prawnie ustalonych zakazów 
głoszenia określonych poglądów, np. wzywających do nienawiści rasowej czy 
propagujących ideologię faszystowską) przedstawianych publicznie poglądów 
i opinii;

• konstytucyjnie dopuszczalne ograniczenia wolności zgromadzeń nie zawierają 
w sobie możliwości stosowania przez organy władzy publicznej wobec osób 
zachowujących się pokojowo, środków represyjnych po odbyciu zgroma-
dzenia (oznacza to również zakaz stosowania środków represyjnych wobec 

27 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r. K 44/12.
28 Tamże.
29 Tamże.
30 P. Suski, Zgromadzenia i imprezy masowe, Lexis Nexis 2014.
31 Tamże.
32 Tamże.
33 Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, M. Safjan, L. Bosek (red.), Warszawa 2016, Lex 
Polonica.
34 Tamże.
35 Tamże.
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uczestników zgromadzenia, którego odbycie się zostało zakazane, a następnie 
zakaz ten uznany został za naruszający prawo o zgromadzeniach czy inną 
regulację prawną będącą podstawą wydanego zakazu);

• nie stanowi podstawy ograniczenia wolności zgromadzeń występująca w prak-
tyce niesymetryczność między celami i rezultatami korzystania z wolności 
zgromadzeń a przypisywanymi im przez media i komentatorów życia pu-
blicznego (w tym przedstawicieli władzy publicznej) znaczeniami, funkcjami, 
celami czy intencjami organizatorów i uczestników;

• z konstytucyjną gwarancją wolności zgromadzeń wiąże się zakaz odbierania 
tej wolności przez władze publiczne z powodu różnic światopoglądowych lub 
gdy głoszone treści są niezgodne z systemem wartości reprezentowanych przez 
piastunów władzy publicznej36.
Prawo do zgromadzeń doznaje ograniczeń – tak podmiotowych, jak i przed-

miotowych. W ustawie z 1990 r. w art. 2 istniała expressis verbis regulacja stano-
wiąca o ograniczeniu prawa do zgromadzeń. Zgodnie z tym przepisem: wolność 
zgromadzania się podlegała ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, 
niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego 
oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób, 
a także ochrony Pomników Zagłady w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. Obecnie brak jest tego 
rodzaju regulacji, lecz pewne ograniczenia można wyinterpretować z innych prze-
pisów. Warto podkreślić, że artykuł 57 Konstytucji RP nie wyłącza stosowania 
art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, co oznacza, że ograniczenia wolności zgromadzeń 
mogą być uzasadnione wyłącznie koniecznością ochrony bezpieczeństwa lub po-
rządku publicznego bądź ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej 
albo wolności i praw innych osób37.

Biorąc pod uwagę stronę podmiotową, trzeba zaznaczyć, że Konstytucja RP 
posługuje się sformułowaniem każdemu zapewnia się wolność organizowania po-
kojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ustawa natomiast doprecyzowuje 
te ograniczenia. Słusznie zaznacza się także w literaturze, że art. 57 Konstytucji RP 
wyrażone w nim wolności zapewnia każdemu. Zakres podmiotowy obejmuje więc 
osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne jednostki organizacyjne, przy czym 
uczestniczenie w zgromadzeniach dotyczy najczęściej osób fizycznych38. Wolność 
zgromadzeń jako jedna z form dialogu z władzą publiczną wymaga zapewnienia 
możliwości korzystania z tej wolności jednostkom organizacyjnym zaliczanym 
do sfery prawa prywatnego. Dlatego partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje, 
związki zawodowe, organizacje pracowników itp. są „naturalnymi” adresatami 

36 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2006 r., K 21/05.
37 Konstytucja RP.
38 Tamże.
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art. 57 Konstytucji RP. Nie można jednak a limine wyłączać z zakresu wolności 
organizowania zgromadzeń podmiotów osób prawnych prawa publicznego39.

Po pierwsze, zgodnie z art. 4 ust. 1, prawo organizowania zgromadzeń nie 
przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych. 
Jest to ograniczenie o charakterze podmiotowym. Jest to odwrotna regulacja 
w stosunku do poprzedniej, gdzie zastosowano technikę pozytywnego wyliczenia 
(prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność 
do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom 
osób), obecnie zaś mamy do czynienia z wyliczeniem o charakterze negatywnym. 

Po drugie, zgodnie z art. 4 ust. 2, w zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć 
osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne 
lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia. To ograniczenie należy scharak-
teryzować jako przedmiotowe. 

Po trzecie, trzeba mieć na względzie ogólne, wskazane już wyżej, wyłączenie 
z art. 2 ustawy, które zakłada, że przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń 
organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach 
działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. W tym zakresie mają 
zastosowanie inne przepisy szczególne.

Obowiązki związane z korzystaniem z prawa do zgromadzeń mają różną specy-
fikę – w zależności od tego, czy dotyczą podmiotów organizujących zgromadzenie, 
czy uczestników zgromadzenia niebędących organizatorem lub przewodniczącym.

Do najważniejszych obowiązków podmiotów organizujących zgromadzenie 
należy zaliczyć:
• obowiązek zawiadomienia organu gminy o zamiarze zorganizowania zgroma-

dzenia. Obowiązek ten spoczywa na organizatorze zgromadzenia i rozpoczyna 
procedurę organizacji zgromadzenia. W szczególnych przypadkach, które 
wynikają z art. 5 ustawy, takie zawiadomienie nie jest konieczne (rada gminy 
może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzenia nie wymaga 
zawiadomienia). Obowiązek ten wynika z mocy samego prawa;

• obowiązek organizatora zgromadzenia oraz przewodniczącego zgromadze-
nia zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz 
przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód 
z winy uczestników zgromadzenia. Obowiązek ten także wynika z mocy 
samego prawa. Dodatkowo należy podkreślić, że obowiązek ten rodzi jed-
nocześnie uprawnienia po stronie organizatora oraz przewodniczącego do 
władczego oddziaływania na pozostałych uczestników zgromadzenia. Środki 
władcze zostały przez ustawodawcę opisane między innymi w art. 19 ust. 5–6 
ustawy i zostały zabezpieczone sankcją karną w postaci kary grzywny (art. 52 
§ 3 ustawy Kodeks wykroczeń);

39 Tamże.
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• obowiązek pozostawania w kontakcie z przedstawicielem organu gminy lub 
funkcjonariuszami Policji w przypadku ich przybycia na miejsce zgromadzenia;

• obowiązek przewodniczącego zgromadzenia nieprzerwanego posiadania w wi-
docznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora.
Z drugiej strony, ustawa przewiduje szereg obowiązków po stronie uczest-

ników zgromadzenia niebędących przewodniczącym ani organizatorem. Należy 
do nich zaliczyć:
• obowiązek podporządkowywania się żądaniom lub poleceniom przewodni-

czącego zgromadzenia lub jego organizatora; 
• obowiązek niezwłocznego opuszczenia miejsca zgromadzenia w przypadku 

jego rozwiązania.
Powyższe regulacje są sankcjonowane karnie przepisami Kodeksu wykroczeń. 

Zgodnie z art. 52 § 1, kto: przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub 
w przebiegu niezakazanego zgromadzenia, zwołuje zgromadzenie bez wymaganego 
zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zaka-
zanemu, przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego 
lub przedstawiciela organu gminy, bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić 
miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako zwołujący 
lub przewodniczący zgromadzenia, bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy 
sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia – podlega karze 
aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

5. Podmioty administrujące w zakresie zgromadzeń

W sprawach związanych ze zgromadzeniami najistotniejszą rolę pełnią organy 
gminy. Są to organy podstawowej jednostki samorządu terytorialnego określone 
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym40. Ustawa ta przewiduje 
zadania i kompetencje tych podmiotów administrujących, co najważniejsze – dzieli 
zadania gminy na własne i zlecone. Organy gminy – zgodnie z Konstytucją RP oraz 
ustawą o samorządzie gminnym podlegają nadzorowi głównie ze strony organów 
administracji rządowej – wojewody, Prezesa Rady Ministrów oraz regionalnej izby 
obrachunkowej. 

Jak słusznie podkreśla się w literaturze, postępowanie z zakresu będącego przed-
miotem ustawy [Prawo o zgromadzeniach] należą do zadań organów gminy bez wska-
zania, który z organów jest właściwy. Wprawdzie nie wynika to z treści tego przepisu, 
jednak należy przyjąć, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym, że organem właściwym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
i to do niego należy prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zgromadzeń41.

40 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
41 K. Mamak, Prawo o zgromadzeniach. Komentarz, Warszawa 2014.
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Zgodnie z treścią art. 6 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, zadania w zakresie 
postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń należą do zadań zleconych 
gminy, na obszarze której jest organizowane zgromadzenie. Oznacza to, że zadania 
z zakresu organizacji i przeprowadzenia zgromadzeń nie są realizowane w ramach 
zadań własnych. 

Najszerszy katalog zadań i kompetencji w gminie ma organ wykonawczy. 
W zależności od wielkości gminy możemy mówić o wójcie, burmistrzu lub pre-
zydencie miasta. Organ ten działa przy pomocy urzędu gminnego lub urzędu 
miasta. W oparciu o ustawę – Prawo o zgromadzeniach można wyodrębnić zadania 
i kompetencje organu wykonawczego o charakterze informacyjnym, represyj-
nym oraz o innym charakterze. Do zadań informacyjnych organu wykonaw-
czego można zaliczyć między innymi: obowiązek niezwłocznego udostępnienia 
na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o miejscu 
i terminie organizowanego zgromadzenia (art. 7 ust. 3, art. 20 ust. 4); obowiązek 
poinformowania właściwych organów o organizowanym zgromadzeniu, przeka-
zując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (art. 8 ust. 1–6); 
obowiązek niezwłocznego udostępnienia decyzji o zakazie zgromadzenia na stronie 
podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazania jej organizatorowi 
zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją 
o jej udostępnieniu. 

Do kompetencji represyjnych organu wykonawczego można zaliczyć między 
innymi: uprawnienie do wydania zakazu zgromadzenia nie później niż na 96 go-
dzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli: jego cel narusza wolność poko-
jowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania 
zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne; jego 
odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmia-
rach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których 
mowa w art. 12 lub art. 13 (art. 14); uprawnienie do rozwiązania zgromadzenia przez 
przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi 
albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy niniejszej ustawy albo 
przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawi-
ciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go 
(art. 20 ust. 1). Do kompetencji organu wykonawczego o innym charakterze można 
natomiast zaliczyć: uprawnienie do przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, 
jeżeli usprawni to uzgodnienie zmiany miejsca lub czasu zgromadzeń (art. 13 ust. 1) 
oraz uprawnienie do wyznaczenia swojego przedstawiciela do udziału w zgroma-
dzeniu (art. 17 ust. 1). 

Organ wykonawczy gminy uzyskał więc istotną kompetencję władczą, po-
legającą na uprawnieniu do wydania zakazu zgromadzenia oraz uprawnieniu 
do rozwiązania zgromadzenia. Są to dwie bardzo istotne kategorie, które – co 
należy podkreślić – mogą być wykorzystane po zrealizowaniu się przepisu ma-
jącego charakter pojęcia niedookreślonego (np. naruszenie wolności pokojowego 

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   141 21.11.2017   11:20:27



ROZDZIAŁ VI. PRAWO O ZGROMADZENIACH  142 

zgromadzania się, zagrożenie życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych 
rozmiarach). Istotne jest także, że zgodnie z doktryną – nie jest zadaniem organów 
administracji publicznej i sądów administracyjnych analizowanie haseł, idei i treści, 
które nie naruszają przepisów obowiązującego prawa, a którym służyć ma zgro-
madzenie, z punktu widzenia przekonań moralnych osób działających w imieniu 
organu administracji czy też sędziów zasiadających w składzie orzekającym sądu, 
bądź też przekonań dowolnej części społeczeństwa42.

Inny katalog uprawnień ma organ stanowiąco-kontrolny w gminie – czyli 
rada. Jest to organ kolegialny, składający się z radnych, więc jego uprawnienia 
mają zupełnie inny charakter i polegają głównie na tworzeniu podstaw prawnych 
do działania. W ustawie – Prawo o zgromadzeniach wskazano expressis verbis, 
że radzie gminy przynależy jedynie uprawnienie do określenia miejsc, w których 
organizowanie zgromadzenia nie wymaga zawiadomienia, o którym mowa w art. 
7 ust. 1 lub art. 22 ust. 1. Uprawnienie to oznacza, że rada gminy może w formie 
uchwały ustanowić miejsce do odbywania zgromadzeń, zwane potocznie hyde-
-parkiem. Jak podkreśla się w literaturze, organ gminy, ustalając takie miejsce, 
powinien brać pod uwagę jego atrakcyjność dla potencjalnych organizatorów zgro-
madzeń. Wyznaczenie go w miejscu nieatrakcyjnym, z dala od centrum miasta, 
w miejscu, w którym nie organizuje się zwyczajowo zgromadzeń, nie odegra swojej 
roli. Wyznaczenie miejsc w atrakcyjnej okolicy może też być korzystne także dla 
organów gminy, może zminimalizować utrudnienia związane z odbywającymi się 
zgromadzeniami, np. ograniczenia w ruchu pojazdów43. Rada dokonuje powyższych 
czynności w formie aktu prawa miejscowego.

Omawiana ustawa przewiduje także szereg zadań i kompetencji po stronie 
podmiotów administracji rządowej. Zgodnie z art. 20 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1, 
w określonych przypadkach funkcjonariusz Policji może zwrócić się do przedsta-
wiciela organu gminy o rozwiązanie zgromadzenia. Także w przypadku odbywania 
zgromadzenia spontanicznego Prawo o zgromadzeniach przewiduje uprawnienie 
po stronie funkcjonariusza kierującego działaniami Policji do rozwiązania zgro-
madzenia. Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku, gdy: przebieg zgromadzenia 
zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach; przebieg 
zgromadzenia powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku pu-
blicznego; powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogo-
wego na drogach publicznych; przebieg zgromadzenia narusza przepisy niniejszej 
ustawy albo przepisy karne; zakłóca przebieg zgromadzenia organizowanego 
w trybie przepisów rozdziału 2 lub 3 ustawy.

Biorąc pod uwagę administrację rządową, trzeba zauważyć, że w najnowszej 
nowelizacji ustawy (z 13 grudnia 2016 r., która była przedmiotem wyroku Trybunału 

42 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2006 r., sygn. akt: I OSK 329/06, 
CBOSA.
43 Tamże.
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Konstytucyjnego), która wprowadza do ustawy – Prawo o zgromadzeniach roz-
dział 3a pt. Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie, 
znajduje się krytykowana regulacja dotycząca kompetencji wojewody – odnośnie 
zgromadzeń cyklicznych. Zgodnie z art. 1 pkt 4 tej ustawy: wojewoda wydaje de-
cyzję w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń nie później 
niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń, biorąc 
w szczególności pod uwagę okoliczność wcześniejszego organizowania zgromadzeń 
przez wnioskodawcę oraz cel cyklicznego organizowania zgromadzeń. Znajduje się 
tam ponadto regulacja związana z cofnięciem zgody na cykliczne organizowanie 
zgromadzeń.

Wychodząc poza zakres administracji publicznej – Prawo o zgromadzeniach 
odnosi się także do działalności władzy sądowniczej. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, 
odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu 
okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin 
od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie 
wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia. 

6. Formy działania administracji publicznej w sprawach z zakresu organizacji 
zgromadzeń

Prawo o zgromadzeniach związane jest z władczymi formami działania admini-
stracji publicznej. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj akt administracyjny, a więc 
jednostronna, władcza i podwójnie konkretna forma prawna. Akt administracyjny 
jest również dwustronnie zobowiązujący, co oznacza, że wiąże zarówno podmiot 
wydający, jak i adresata tego aktu. Na gruncie ustawy – Prawo o zgromadzeniach 
mamy do czynienia z aktem administracyjnym konstytutywnym, skierowanym 
do osoby. Oznacza to, że akt taki tworzy nowe stosunki administracyjnoprawne 
po stronie jego adresata, przede wszystkim w zakresie uprawnienia do zorgani-
zowania zgromadzenia.

Sam akt administracyjny został powiązany przez prawodawcę z zakazem 
organizacji zgromadzenia. Zgodnie z art. 14 ustawy, organ gminy wydaje decyzję 
o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgroma-
dzenia, jeżeli: jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie 
narusza art. 4 ustawy lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia 
lub jego odbycie naruszają przepisy karne; jego odbycie może zagrażać życiu lub 
zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego 
nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy. 

Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia nie-
zwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej 
i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy 
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przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu 
sądowi okręgowemu. Decyzję uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Inną ciekawą formę decyzji administracyjnej przewiduje art. 20 ust. 3 ustawy 
stanowiący, że rozwiązanie zgromadzenia (przez przedstawiciela organu gminy, je-
żeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmia-
rach lub narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, a przewodniczący 
zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności 
rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go) następuje przez wydanie decyzji 
ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym 
ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a na-
stępnie ogłoszonej przewodniczącemu zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie 
uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z prze-
wodniczącym zgromadzenia. K. Mamak słusznie wskazuje, że przy podejmowaniu 
decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia przedstawiciel organu gminy powinien mieć na 
uwadze stanowisko wyrażone przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 listopada 
2004 r., w którym Trybunał podkreśla, że decyzja o rozwiązaniu zgromadzenia 
publicznego powinna być traktowana jako środek ostateczny i dotyczyć sytuacji, 
gdy zastosowanie innych łagodniejszych środków jest niewystarczające44. Decyzję 
tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej 
podjęcia. Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania 
od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu 
na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia. 
Podobna regulacja związana jest z postępowaniem uproszczonym w sprawach 
zgromadzeń oraz zgromadzeniami spontanicznymi.

Jeszcze inną formą prawną wykorzystaną przez prawodawcę na gruncie 
ustawy – Prawo o zgromadzeniach jest akt normatywny rady gminy, będący jed-
nocześnie prawną formą działania administracji – chodzi o regulację z art. 5 ustawy 
(rada gminy może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzenia nie 
wymaga zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 22 ust. 1). Jest 
to forma jednostronna oraz władcza. Akt taki stanowi akt prawa miejscowego 
przewidujący uprawnienia po stronie podmiotów spoza administracji publicznej. 
Akt taki wymaga ogłoszenia w dzienniku urzędowym danego województwa. 

7. Ocena regulacji prawnej

Prawo o zgromadzeniach w ostatnich latach przechodzi bardzo widoczną metamor-
fozę. Jest to zmiana podyktowana różnego rodzaju wydarzeniami – przede wszyst-
kim tymi corocznymi odbywającymi się w listopadzie w Warszawie w ramach 

44 K. Mamak, Prawo o zgromadzeniach. Komentarz.
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obchodów Święta Niepodległości. Zmianom podlega przede wszystkim procedura 
zgłaszania zgromadzeń oraz zasady odbywania zgromadzeń w tym samym miejscu 
i w tym samym czasie. 

Niestety, ale zauważalne są tendencje ku temu, aby wzmacniać ustawowo 
rolę podmiotów administracji rządowej w przebiegu zgromadzeń oraz w pro-
cesie ich zgłaszania. Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach – 
z grudnia 2016 r. przyznaje uprawnienia władcze wojewodzie – jest to przede 
wszystkim uprawnienie do wyrażenia zgody na odbycie zgromadzenia cyklicznego 
oraz uprawnienie do wydania decyzji o cofnięciu zgody na takie zgromadzenie 
(art. 26b ust. 1 oraz art. 26c ust. 1 ustawy). Widoczne jest więc wyraźne ustawowe 
przenoszenie kompetencji z dotychczasowego poziomu samorządu gminnego na 
poziom administracji rządowej. Takie zjawisko nie może być ocenione pozytywnie 
z punktu widzenia zadań i kompetencji podmiotów administrujących oraz zasady 
decentralizacji władzy publicznej. 

Ciekawą i nową konstrukcją prawną jest natomiast pojęcie zgromadzenia 
spontanicznego, czyli takiego, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym 
i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą 
publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne 
z punktu widzenia debaty publicznej. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że także 
i w tym przypadku widać możliwość oddziaływania podmiotów administracji 
rządowej, ponieważ art. 28 ustawy przewiduje katalog pięciu przesłanek, w przy-
padku których zaistnienia zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez 
funkcjonariusza kierującego działaniami Policji (gdy: przebieg zgromadzenia 
zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach; przebieg 
zgromadzenia powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku pu-
blicznego; zgromadzenie powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku 
ruchu drogowego na drogach publicznych; przebieg zgromadzenia narusza prze-
pisy niniejszej ustawy albo przepisy karne; organizowane zgromadzenie zakłóca 
przebieg zgromadzenia organizowanego w trybie przepisów rozdziału 2 lub 3 
ustawy). Trzeba zaznaczyć, że niektóre z tych przesłanek mają charakter nieostry 
i stanowią pojęcia niedookreślone. 
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ROZDZIAŁ VII

REGULACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
W PRAWIE POLSKIM

Bartosz Marcinkowski

1. Uwagi wprowadzające

Rozwój cywilizacji jest w obecnej dobie ściśle związany z dostępem do informacji. 
Doświadczamy „eksplozji niewiarygodnych do niedawna możliwości gromadzenia 
danych i ich przetwarzania”1, przy czym dane masowo gromadzą zarówno organy 
władzy, jak i inni uczestnicy obrotu prawnego, w tym przedsiębiorcy gromadzący 
dane klientów dla celów marketingowych. Dodatkowo coraz powszechniejsze jest 
wykorzystywanie portali społecznościowych, gdzie nierzadko całkowicie bez-
refleksyjne dzielenie się prywatnością urasta do rangi współczesnego „atrybutu 
wolności”2. 

Zarysowanym zjawiskom towarzyszą poważne napięcia i konflikty wartości. 
Przede wszystkim coraz bardziej wyrafinowane metody przetwarzania danych 
rodzą zagrożenia praw i wolności obywatela. Monitorowanie zachowań jedno-
stek (tak w sieci teleinformatycznej, jak i poza nią, na przykład przy wykorzysta-
niu telewizji przemysłowej – closed circuit tv – CCTV3) powoduje, iż każdy krok 

1 M. Safjan, Ochrona danych osobowych – granice autonomii informacyjnej, w: Ochrona danych 
osobowych, M. Wyrzykowski (red.), Warszawa 1999, s. 9.
2 Zob. I. Lipowicz, Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych, w: Internet. Ochrona 
wolności, własności i bezpieczeństwa, G. Szpor (red.), Warszawa 2011, s. 4.
3 Na temat monitorowania zachowań ludzkich zob. szerzej na przykład: D. Neyland, Privacy, 
Surveillance and Public Trust, Hampshire 2006, s. 46 i n., J. Gibb, Who’s watching you, London 
2005, s. 21 i n., D. Kelleher, Privacy and Data Protection Law in Ireland, Dublin 2006, s. 383 i n., 
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człowieka zostaje spostrzeżony, zarejestrowany i (nierzadko) poddany dalszej 
analizie4. Obywatele są przy tym często nieświadomi faktu gromadzenia i wyko-
rzystywania danych na ich temat; dotyczy to między innymi praktyk profilowania 
użytkowników na podstawie ich zachowań w Internecie czy gromadzenia danych 
osobowych w związku z płatnościami realizowanymi przy wykorzystaniu systemu 
obsługi przelewów SWIFT5. 

Powstaje faktyczna pozycja władcza dysponentów zgromadzonych informacji 
wobec obywateli6, w tym rozmaitych organów, na przykład służb powołanych do 
zapobiegania terroryzmowi i przestępczości oraz zwalczania tych zjawisk7. Lista 
organów i służb uprawnionych do zbierania danych na temat obywateli ulega sys-
tematycznemu, stopniowemu wydłużeniu. W wolność komunikowania się mogą 
obecnie ingerować bez naszej wiedzy i woli m.in.: organy kontroli skarbowej, Policja, 
Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba 
Wywiadu Wojskowego8. 

Z jednej zatem strony, powstały wcześniej nieznane możliwości rozwoju 
nowych sfer działalności gospodarczej, kulturalnej, naukowej, edukacyjnej i ad-
ministracyjnej. Z drugiej jednak, pojawiły się zupełnie nowe zagrożenia i nie-
bezpieczeństwa dla interesów jednostki9. Sfera wolności, choć w znakomitym 
stopniu zwiększona na skutek rozwoju dostępu do informacji, transparencji życia 
publicznego, swobody i wolności wyrażania poglądów10, uległa nieoczekiwa-
nie poważnemu zagrożeniu, a skutkiem ubocznym rozwoju metod i masowego 
upowszechnienia technik gromadzenia i przetwarzania informacji jest „znosze-
nie naturalnych barier chroniących prywatność”11. Dlatego regulacja ochrony 

B. Marcinkowski, Ochrona danych osobowych w Irlandii, Zeszyty Prawnicze UKSW 2008, Nr 8.2, 
s. 250–252.
4 D.J. Solove, P.M. Schwartz, Privacy, Information and Technology, New York 2009, s. 1.
5 Zob. na przykład: M. Krzysztofek, Przekazywanie z UE do USA danych z komunikatów finan-
sowych w systemie SWIFT, Państwo i Prawo 2011, Nr 7-8, B. Marcinkowski, Globalna wizja ochrony 
prywatności a transfery finansowe, Rzeczpospolita z 9.5.2011 r., Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów 
„Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej”, KOM(2010) 609, 
Bruksela 2010, pkt 1, X. Konarski, G. Sibiga, Ochrona danych osobowych w marketingu, w: Prawo 
reklamy i promocji, E. Traple (red.), Warszawa 2007, s. 553–606, B. Fischer, Prawo użytkowników 
wyszukiwarek internetowych do poszanowania ich autonomii informacyjnej, w: Internet. Ochrona 
wolności, s. 63 i n. 
6 I. Lipowicz, Administracyjnoprawne zagadnienia informatyki, Katowice 1984, s. 37.
7 I. Lipowicz, Między wolnością a bezpieczeństwem, Rzeczpospolita z 15.03.2011 r. 
8 I. Lipowicz, Nowe wyzwania, w: Internet. Ochrona wolności, s. 9–13.
9 M. Jagielski, Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Warszawa 2010, s. 10.
10 M. Safjan, Ochrona danych, s. 10.
11 G. Szpor, Publicznoprawna ochrona danych osobowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 
1999 Nr 12, s. 2.
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danych osobowych jest zadaniem skomplikowanym, gdyż wymaga pogodzenia 
sprzecznych dążeń: zwiększania (lub przynajmniej nieograniczania) dostępu do 
informacji – z jednej strony, oraz ochronę sfery prywatności – z drugiej. Przepisy 
o ochronie danych osobowych czy szerzej – ochronie prywatności – dążą do 
wyważenia obu wspomnianych, w praktyce trudnych do pogodzenia warto-
ści, a rozwój ochrony danych osobowych i prawa do prywatności jest „swoistą 
wypadkową (…) dwóch wektorów działających w przeciwnych kierunkach”12, 
przy czym realne i uzasadnione są poważne obawy, że zachowanie doskonałej 
równowagi w tej dziedzinie nie jest możliwe13. 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych14 (określana 
w dalszej części rozdziału także jako u.o.d.o.; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) 
pełni przynajmniej dwie funkcje. Pierwszą jest zapewnienie ochrony informacjom 
dotyczącym zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, 
w szczególności przed:
• przetwarzaniem w sposób niezgodny z prawem, 
• przetwarzaniem dla nieoznaczonych lub z prawem niezgodnych celów,
• poddawaniem danych dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu ze wspomnia-

nymi pierwotnymi celami,
• przetwarzaniem danych merytorycznie niepoprawnych i nieadekwatnych 

w stosunku do celów, w jakich zostały zebrane i są przetwarzane,
• przechowywaniem danych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, któ-

rych dotyczą dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania 
(por. art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych a contrario).

Dalszą funkcją u.o.d.o. jest ochrona prawa do prywatności. W tym kontekście 
regulacja administracyjnoprawna współistnieje z regulacją cywilnoprawną, w tym 
przede wszystkim art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego15, regulujących materię ochrony 
dóbr osobistych. Podstawą decyzji normotwórczej prawodawcy polskiego (a także 
europejskiego, o czym mowa poniżej) przyjęcia administracyjnej regulacji oma-
wianej materii była konstatacja, ponieważ cywilnoprawna ochrona prywatności 
jest możliwa dopiero po stwierdzeniu istnienia konkretnego zagrożenia, a ochrona 
sądowa w praktyce okazuje się spóźniona16. W tych okolicznościach konieczne 
było wypracowanie innych mechanizmów i wykorzystanie środków typowych 
dla prawa administracyjnego.

12 M. Safjan, Ochrona danych, s. 9.
13 M. Safjan: Ochrona danych, s. 14, Zob. też B. Marcinkowski, Kontrola transgranicznego transferu 
danych osobowych, w: Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, G. Szpor (red.), Warszawa 
2009, s. 258.
14 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922.
15 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459.
16 Zob. G. Szpor, Publicznoprawna ochrona danych osobowych, s. 2.
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Nacisk na potrzebę ochrony prywatności w krajach europejskich w okresie 
powojennym brał się w szczególności z doświadczeń naruszania praw jednostki 
przez nazistowską tajną policję i aparat terroru w okresie II wojny światowej. 
Wobec świadomości popełnianych naruszeń w kilku państwach Europy Zachodniej 
ustawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych zostało wprowadzone 
i obowiązywało już od wczesnych lat 70. XX wieku. 

Zapoczątkowaniem etapu ujednolicania rozwiązań w dziedzinie ochrony 
danych osobowych w Europie było przyjęcie przez Radę Europy 28 stycznia 1981 r. 
Konwencji nr 108 o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem 
danych osobowych17, ratyfikowanej przez Polskę w 2002 r. (a zatem już po wej-
ściu w życie ustawy o ochronie danych osobowych, co nastąpiło w odniesieniu 
do większości przepisów u.o.d.o. dnia 30 kwietnia 1998 r.). Przyjęcie Konwencji 
nr 108 zbiegło się z przyjęciem dnia 23 września 1980 r. Wytycznych Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w dziedzinie ochrony prywatności 
i ponadgranicznego przepływu danych osobowych. 

Losy polskiej regulacji ochrony danych krzyżują się z wydarzeniami histo-
rycznymi. W latach 70. i 80. XX wieku istniała w polskim społeczeństwie po-
trzeba wzmacniania wolności słowa i swobody wypowiedzi, a władza dążyła do 
praktycznie nieograniczonego gromadzenia informacji o obywatelach. Wobec 
zmiany systemu społeczno-politycznego w 1989 r. (i towarzyszącej jej dyspucie 
na temat lustracji i sposobu jej przeprowadzania), w warunkach rozwoju i upo-
wszechnienia nowoczesnych technologii przetwarzania informacji, początkowo 
niewielkie zainteresowanie opinii publicznej omawianą dziedziną stopniowo rosło18. 
Skutkiem tego procesu było usankcjonowanie zasady ochrony danych osobowych 
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.19 oraz przyjęcia 
w dniu 29 sierpnia 1997 r. powoływanej już ustawy o ochronie danych osobowych, 
zatem jeszcze przed przystąpieniem Polski do UE. Prace nad u.o.d.o. trwały ponad 
6 lat, a jej projekt ulegał istotnym zmianom, na które wpływ miały w szczególno-
ści prowadzone równolegle w Unii Europejskiej prace nad Dyrektywą 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego 
przepływu tych danych20. Należy wyjaśnić, iż choć w omawianym okresie Polska 
nie należała jeszcze do UE, to zgodnie z art. 68 Układu Stowarzyszeniowego 

17 Dz.U. z 2003 r. Nr 3, poz. 25.
18 Więcej na ten temat por. B. Marcinkowski, Wpływ prawodawstwa unijnego na polską regulację 
ochrony danych osobowych, w: Europeizacja administracji publicznej, I. Lipowicz (red.), Warszawa 
2008, s. 227.
19 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. 
20 Dz.U. WE Nr L 281 z 23.11.1995 r. Na temat ewolucji projektu u.o.d.o. wobec postępujących prac 
nad Dyrektywą 95/46 por. A. Mednis, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa 
1999, s. 7 i n.
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między Polską a Wspólnotami Europejskimi z dnia 16 grudnia 1991 r. wymagana 
była harmonizacja prawa polskiego z prawem unijnym21. 

Przed wprowadzeniem u.o.d.o. materia ochrony prywatności podlegała w za-
sadzie wyłącznie prawu cywilnemu, wobec czego wprowadzenie u.o.d.o. bywa 
uznawane za przejaw postępującej jurydyzacji obszarów dotychczas wolnych od in-
gerencji prawa publicznego22, choć sfera odpowiedzialności odszkodowawczej z ty-
tułu naruszeń ochrony danych osobowych nadal pozostaje w sferze cywilistycznej23. 

Jak to zostało zasygnalizowane, ustawa o ochronie danych osobowych we-
szła w życie, zanim minął okres implementacji przez państwa członkowskie Unii 
Europejskiej Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 paź-
dziernika 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych. Niemniej normy 
u.o.d.o. już w jej pierwotnej wersji w znacznej mierze należycie korespondowały 
z regulacją Dyrektywy 95/46. Istotnym krokiem na drodze ku pełnej harmoni-
zacji prawa polskiego z unijnym w omawianej dziedzinie była obszerna noweli-
zacja u.o.d.o. z dnia 25 sierpnia 2001 r.24 oraz nowelizacja „akcesyjna”, wchodząca 
w życie wraz z przystąpieniem Polski do UE w dniu 1 maja 2004 r.25. Aktualnie 
można stwierdzić, iż polska ustawa o ochronie danych osobowych w odpowied-
nim stopniu odpowiada (implementuje) regulacje Dyrektywy 95/4626, przy czym 
polska ustawa i Dyrektywa pełnią identyczne funkcje, a ich zasadniczym celem 
jest ochrona słusznych interesów osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych na ich temat27. Jednocześnie w piśmiennictwie i orzecznictwie wyrażany 
jest pogląd, iż Dyrektywa 95/46 winna być uwzględniona przy wykładni ustawy 
o ochronie danych osobowych28. Dotyczy to w szczególności obszernej preambuły 
Dyrektywy 95/46, wyjaśniającej przesłanki i cele jej uchwalenia. Polska ustawa 
o ochronie danych osobowych została pozbawiona takiego wprowadzenia. 

21 Układ europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską, z jednej strony 
a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli 
w dniu 16 grudnia 1991 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38).
22 Tak m.in. J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2001, 
s. 88–89.
23 Zob. G. Sibiga, Postępowanie w sprawach, s. 9.
24 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych, (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 100, poz. 1087).
25 Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2004 r. Nr 33, 
poz. 285).
26 Więcej na ten temat por. B. Marcinkowski, Wpływ prawodawstwa unijnego, s. 243–245
27 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2007, 
s. 143–144.
28 Tak m.in.: J. Barta i R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, s. 102–103, J. Barta, P. Fajgielski, 
R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, s. 142–143, oraz G. Sibiga, Postępowanie w sprawach, 
s. 25–26, powołujący między innymi wyrok NSA z 28 listopada 2002 r., II SA 3389/01, CBOSA.
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Przedmiotem dalszych rozważań jest przede wszystkim powoływana już na wstę-
pie ustawa z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych, stanowiąca 
zasadniczy akt prawny rangi ustawowej w sposób szczegółowy i stosunkowo kom-
pleksowy, regulujący materię ochrony danych osobowych w prawie polskim29. 
Trzeba dla porządku odnotować, iż u.o.d.o. nie normuje problematyki ochrony 
danych o osobach fizycznych w sposób całościowy i nie jest ona jedyną ustawą 
w polskim systemie regulującą wspomnianą materię30. Tym niemniej to właśnie 
u.o.d.o. nadal odgrywa w polskim prawie zasadniczą rolę w omawianej dziedzinie, 
choć, co sygnalizuje I. Lipowicz, w niebezpieczny sposób przestaje być klamrą 
spinającą całość regulacji w logiczną i spójną całość31. 

Jak wskazano powyżej, ustawa o ochronie danych osobowych, choć przyjęta 
przed przystąpieniem Polski do UE, w swej ostatecznej treści odpowiada regula-
cjom Dyrektywy 95/46 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 paździer-
nika 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 
osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych32, a także odzwierciedla 
międzynarodowe regulacje dziedziny ochrony danych osobowych, w tym przede 
wszystkim Konwencję Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób 
w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (Konwencja 
nr 108)33. 

Ustawa o ochronie danych osobowych jest aktem prawnym dedykowanym 
materii ochrony informacji dotyczących osób fizycznych, co znajduje wyraźne 
potwierdzenie w art. 2 u.o.d.o. Warto przywołać stanowisko Sądu Najwyższego, 
który przyjął, iż dane osobowe korzystają z ochrony u.o.d.o. także wówczas, jeżeli 
tylko mogą znaleźć się w zbiorze (a zatem bez względu na to, czy się w nim osta-
tecznie znalazły)34. 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.o.d.o., każdy ma prawo do ochrony dotyczących go 
danych osobowych, co współbrzmi z normami Konstytucji RP, o czym mowa 
poniżej35. Z perspektywy podmiotów przetwarzających dane, ustawę o ochronie 
danych osobowych stosuje się do organów państwowych, organów samorządu 
terytorialnego oraz państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, 

29 Zob. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, s. 119, oraz B. Banaszak, 
K. Wygoda, Regulacja ochrony danych, s. 52–53.
30 Zob. też: G. Sibiga, Postępowanie w sprawach, Warszawa 2003, s. 41 i n., oraz A. Krasuski, 
D. Skolimowska, Dane osobowe w przedsiębiorstwie, Warszawa 2007, s. 15.
31 I. Lipowicz, Nowe wyzwania, w: Internet. Ochrona wolności, s. 14.
32 Dz.U.UE. L 281 z 23 listopada 1995 r.
33 Dz.U. z 2003 r. Nr 3, poz. 25.
34 Postanowienie SN z dnia 11 grudnia 2000 r., II KKN 438/00 (OSNKW 2001/3–4). Zob. I. Kamiń-
ska, Ochrona danych osobowych. Orzecznictwo sądów administracyjnych, Warszawa 2007, s. 13–14.
35 Zob. B. Banaszak, K. Wygoda, Regulacja ochrony danych, s. 54.

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   151 21.11.2017   11:20:27



ROZDZIAŁ VII. REGULACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAWIE POLSKIM 152 

a także podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne. Ponadto 
ustawa znajduje zastosowanie wobec osób fizycznych i osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają 
dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji 
celów statutowych (art. 3 ust. 1 i 2 u.o.d.o.). Istotne znaczenie dla stosowania 
u.o.d.o. ma łącznik terytorialny, gdyż omawiana ustawa znajduje zastosowanie 
wobec takich jednostek przetwarzających dane osobowe, które mają siedzibę albo 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie 
trzecim (to jest kraju nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego36), 
o  ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych 
znajdujących się na terytorium Polski (art. 3 ust. 2 in fine u.o.d.o.)37. Ustawy 
natomiast, na zasadzie wyjątku, nie stosuje się do: osób fizycznych, które prze-
twarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych, jak również do 
podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim 
(poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), wykorzystujących środki tech-
niczne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie do 
przekazywania danych (wyłączenia podmiotowo-przedmiotowe z art. 3a u.o.d.o.). 
Poza tym przepisów u.o.d.o. nie stosuje do danych osób zmarłych38, a także – 
za wyjątkiem regulacji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa danych – do 
zbiorów danych sporządzanych doraźnie, wyłącznie ze względów technicznych, 
szkoleniowych lub w związku z dydaktyką w szkołach wyższych, a po ich wy-
korzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddanych anonimizacji (art. 2 ust. 
3 u.o.d.o.). Ponadto u.o.d.o. zasadniczo nie stosuje się do prasowej działalności 
dziennikarskiej uregulowanej prawem prasowym39, jak również do działalności 
literackiej lub artystycznej, chyba że wolność wyrażania swoich poglądów i roz-
powszechniania informacji istotnie narusza prawa i wolności osoby, której dane 
dotyczą. Dodatkowo, u.o.d.o. nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, 
której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej, bądź jeżeli przepisy 
odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują dalej 

36 Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmuje państwa członkowskie UE oraz Islandię, 
Lichtenstein oraz Norwegię.
37 Szeroko na temat pojęcia siedziby w regulacji u.o.d.o. por. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, 
Ochrona danych osobowych, s. 323–324 oraz B. Fischer, Administrator danych osobowych po przy-
stąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Uwagi de lege lata, Radca Prawny 2004, Nr 5, s. 71–78.
38 Choć u.o.d.o. nie rozstrzyga tej kwestii wprost, to taka opinia dominuje zarówno w literaturze, 
jak i stanowiskach GIODO – zob. na przykład J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych 
osobowych, s. 350–351 oraz powołane tamże pismo GIODO z 12.2.2001 r. (GI-DP-024/145/01/427). 
Krytycznie na ten temat zob. I. Lipowicz, Konstytucyjne podstawy ochrony danych osobowych, 
w: Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, P. Fajgielski (red.), Lublin 
2008, s. 47–48. 
39 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.
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idącą ochronę danych, niż wynika to z u.o.d.o.40. W takiej sytuacji stosuje się 
właściwe przepisy owych odrębnych ustaw 

Na gruncie prawa Unii Europejskiej omawiana materia regulowana jest za-
równo normami traktatowymi (prawo pierwotne), jak i sygnalizowanymi już re-
gulacjami prawa wtórnego. Z zakresu prawa pierwotnego przywołać należy normy 
art. 39 Traktatu o Unii Europejskiej41 oraz art. 16 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej42, akcentujące autonomię informacyjną jednostki oraz formułujące 
wymóg powołania niezależnych organów stojących na straży przestrzegania zasad 
ochrony danych osobowych przez Państwa Członkowskie. Podobnie czyni art. 8 
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (nr 2007/C303/01) z dnia 14 grudnia 
2007 r., dedykowany materii ochrony danych osobowych43. 

W odniesieniu do prawa wtórnego na szczególną uwagę zasługuje Dyrektywa 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swo-
bodnego przepływu tych danych44. Godny uwagi jest już sam tytuł powołanego 
aktu prawnego UE, gdyż wynika z niego, iż Dyrektywa 95/46 reguluje nie tylko 
ochronę osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych na ich temat, ale 
także z równą mocą ma służyć zapewnieniu swobodnego przepływu danych 
osobowych. Wynika z tego jednoznacznie, iż zadaniem Dyrektywy 95/46 jest 
pogodzenie dwóch przeciwnych dążeń: prawa do ochrony prywatności i ko-
nieczności obrotu danymi osobowymi45. Dyrektywa 95/46 jest uzupełniona 
regulacjami szczególnymi. Przede wszystkim w przedmiocie przekazywania 
danych osobowych do państw trzecich (nienależących do EOG) aktywną rolę 
odgrywa Komisja Europejska, która na mocy art. 25 ust. 4 i 6 Dyrektywy 95/46 
jest uprawniona do przeprowadzania oceny poziomu ochrony danych osobowych 
w państwie trzecim46. W wyniku takiej oceny Komisja może uznać, iż państwo 

40 Wspomniane ustawy to między innymi: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst 
jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016, poz. 1030 ze zm.). Obszerny katalog owych „odrębnych ustaw” 
prezentują J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, s. 124–141.
41 Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE.C 2010 Nr 83, s. 13).
42 Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE.C 2010 r. 
Nr 83, s. 47).
43 Dz.Urz.UE.C 2007 r. Nr 303, s. 1.
44 Dz.Urz.UE.L 1995 r. Nr 281, s. 31, wydanie specjalne Dz.Urz.UE.
45 Zob. G. Sibiga, Postępowanie w sprawach, s. 18 i powołana tam literatura.
46 Szerzej na temat uprawnień Komisji i omawianych tu rozwiązań zob. na przykład: B. Fischer, 
Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobo-
wych z Polski do państw trzecich, Warszawa 2010, s. 183 i n., B. Marcinkowski, Die Ubermittlung 
personenbezogener Daten aus Polen in die Drittlerlander (unter Berucksichtung des spezifischen 
Datenverkehrs in die Vereinigten Staaten) – ausgewahlte Rechtsfragen, w: Die Europaisierung der 
offentlichen Verwaltung, I. Lipowicz (red.), Wien 2010, s. 63 i n. oraz B. Marcinkowski, Kontrola 
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trzecie spełnia unijne standardy ochrony danych osobowych, a zatem dane mogą 
być do takiego państwa eksportowane bez szczególnych obostrzeń dotyczących 
transgranicznego transferu (decyzja pozytywna Komisji, skutkująca wpisaniem 
państwa trzeciego na tak zwaną białą listę47). 

Szczególny przypadek skorzystania z uprawnień przez Komisję Europejską 
stanowi zaaprobowanie przezeń porozumienia Safe Harbor, zawartego pomiędzy 
Unią Europejską a USA, co umożliwiło transfer danych osobowych z krajów UE 
do takich odbiorców danych w Stanach Zjednoczonych, którzy przystąpili do 
programu „bezpiecznej przystani”. Co do zasady bowiem, Stany Zjednoczone 
uznawane są za państwo trzecie niespełniające unijnych wymogów ochrony da-
nych osobowych, co stanowi istotną komplikację w relacjach handlowych i wy-
mianie osób48. Porozumienie Safe Harbor zostało uchylone wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości UE z 6 października 2015 r.49 i zastąpione zbliżonym w swych 
założeniach porozumieniem Privacy Shield z dnia 12 czerwca 2016 r.50. W zamyśle 
twórców porozumienia, Privacy Shield ma przyczynić się do poprawy poziomu 
bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych z UE (czy nawet szerzej, 
z EOG) do USA. Szczególne trudności uregulowania wzajemnych relacji ze Stanami 
Zjednoczonymi w dziedzinie ochrony danych osobowych przejawiają się między 
innymi na przykładzie uzgodnień Passanger Name Record (dotyczących przeka-
zywania amerykańskim służbom granicznym danych pasażerów podróżujących 
do USA)51 czy porozumień SWIFT (dotyczących międzynarodowych transferów 
finansowych i ujawniania powiązanych danych amerykańskim służbom bezpie-
czeństwa publicznego)52. Inny przejaw aktywności Komisji Europejskiej w materii 

transgranicznego transferu danych osobowych, w: Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, 
G. Szpor (red.), Warszawa 2009, s. 265 i n. 
47 Biała lista obejmuje: Andorę, Argentynę, Australię, Kanadę, Szwajcarię, Wyspy Owcze, Guernsey, 
Izrael, Wyspy Man, Jersey.
48 Zob. decyzja Komisji w sprawie Safe Harbor z dnia 26 lipca 2000 r. 
49 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court – Irlandia) – Maximillian Schrems/Data Protection 
Commissioner, sprawa C-362/14.
50 Więcej na temat Privacy Shield na stronie internetowej https://www.privacyshield.gov/welcome.
51 Zob. D. Głowacka, Kto się boi pasażerów linii lotniczych, Rzeczpospolita, 10.3.2011. Tekst 
porozumienia opublikowano w OJ L204 z 4.8.2007 r. Zob. też ustawę z dnia 19 września 2008 r. 
o ratyfikacji umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu 
i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do 
Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), 
sporządzonej w Brukseli dn. 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dn. 26 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 196, 
poz. 1212) oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie wykorzystania danych dot. przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (Dz.Urz.UE.L 149).
52 Zob. na przykład przytoczone wyżej: M. Krzysztofek, Przekazywanie z UE do USA danych, oraz 
B. Marcinkowski, Globalna wizja.
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transgranicznych transferów danych osobowych (z państw EOG do podmiotów 
w państwach trzecich niekorzystających z dobrodziejstw szczególnych unormowań 
opisanych powyżej) stanowi opracowanie przez Komisję wzorcowych klauzul 
umownych (Standard Contractual Clauses), które w sposób kontraktowy zapew-
niają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych u odbiorcy w państwie trzecim. 
Komisja Europejska wydała dotychczas cztery decyzje odnoszące się do wspo-
mnianych standardowych klauzul umownych53. Standard Contractual Clauses 
należy uznać za częściowy powrót do koncepcji ochrony danych osobowych przy 
wykorzystaniu metody cywilistycznej. 

Poza Komisją Europejską istotną rolę w kształtowaniu praktyki stosowania 
przepisów o ochronie danych osobowych w UE odgrywa Grupa Robocza Art. 29, 
która będąc ciałem doradczym, złożonym m.in. z piastunów organów ochrony da-
nych osobowych państw UE, zajmuje formalnie niewiążące stanowisko (zazwyczaj 
w postaci tzw. dokumentów roboczych), oddziałując na stosowanie prawa ochrony 
danych osobowych w państwach członkowskich. Rzeczone akty (nienazwane) wy-
dawane przez Grupę Roboczą Art. 29 zaliczane są do tzw. wspólnotowego prawa 
miękkiego (soft law)54. Duża rola soft law w dziedzinie ochrony danych osobowych 
dostrzegalna jest na przykład w omawianej powyżej, złożonej materii przekazywa-
nia danych osobowych do państw trzecich niezapewniających danym adekwatnej 
ochrony. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wiążące reguły korporacyjne 
(Binding Corporate Rules, BCR), które umożliwiają przepływ danych między pod-
miotami należącymi do jednej grupy kapitałowej, znajdującymi się w różnych kra-
jach świata (w tym poza EOG). Rzeczone wiążące reguły korporacyjne w pierwszym 
rzędzie wypracowywane są jako wewnętrzna regulacja korporacyjna międzynaro-
dowych grup spółek, następnie poddawana ocenie i akceptacji organów ochrony 
danych osobowych w państwach właściwych dla tych spółek. Szczegółowe wytyczne 
i zasady zatwierdzania Binding Corporate Rules zamieszczono w dokumentach 
Grupy Roboczej Art. 2955. Z uwagi na  czasochłonność procedury akceptacji nadal 
stosunkowo niewiele międzynarodowych grup kapitałowych dysponuje zatwier-
dzonymi BCR, tym niemniej zasługują one na szczególną uwagę jako swoista, 
złożona metoda regulacji ochrony danych osobowych, mieszcząca w sobie elementy 
soft law (ustalenie procedury zatwierdzania BCR przez Grupę Roboczą Art. 29), 

53 Decyzja Komisji 2001/497 z dnia 15 czerwca 2001 r. zmieniona decyzją 2004/915 z 27.12.2004 r. 
oraz decyzja 2010/87/WE z dnia 5 lutego 2010 r., która zastąpiła decyzję 2002/16/WE z dnia 27 grudnia 
2001 r. 
54 Zob. M. Kopeć, Wspólnotowe soft law jako przejaw europeizacji prawa farmaceutycznego, 
w: Europeizacja administracji publicznej, I. Lipowicz (red.), Warszawa 2008, s. 248 i n.
55 Szerzej na temat Binding Corporate Rules oraz licznych dokumentów Grupy Roboczej Art. 29 
w tej materii (w szczególności dokumenty WP 74, WP 102, WP 107 i WP 108), zob. na przykład 
B. Fischer, Transgraniczność prawa administracyjnego, s. 258 i n., B. Marcinkowski, Die Ubermittlung 
personenbezogener Daten s. 70 i n. oraz B. Marcinkowski, Kontrola transgranicznego transferu danych, 
s. 275 i n. 
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prawa administracyjnego (w zakresie decydującej roli organów ochrony danych 
w poszczególnych krajach) oraz prawa prywatnego (prawa spółek i prawa cywilnego 
w odniesieniu do BCR jako aktów korporacyjnych wiążących spółki należące do 
grupy kapitałowej, ich organy oraz osoby zatrudniane przez te spółki). Obok prawa 
pierwotnego, prawa wtórnego oraz soft law, materia ochrony danych bywa przed-
miotem doniosłych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości. Dość wspomnieć 
w tym miejscu kluczowe dla internetowego przepływu informacji (w tym danych 
osobowych) orzeczenie w sprawie Bodil Lindqvist v. Kammaraklagaren, w którym 
Trybunał stwierdził, iż zasadniczo samo zamieszczenie danych w Internecie przy 
wykorzystaniu serwera znajdującego się w państwie należącym do EOG nie stanowi 
jeszcze międzynarodowego transferu danych56. 

Choć Dyrektywa 95/46 stanowi nadal kluczowy akt wtórnego prawa UE 
w dziedzinie ochrony danych osobowych, to nie wyczerpuje (podobnie jak u.o.d.o.) 
unijnej regulacji materii. Tytułem przykładu można przywołać rozporządze-
nie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych57, dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. (2002/58/WE) w sprawie przetwarza-
nia danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elek-
tronicznej58 (częściowo zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia  marca 2006 r. (2006/24/WE) w sprawie zatrzymania generowanych lub 
przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług 
łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz 
zmieniającą dyrektywę 2002/58/WE59) czy dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów 
zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykry-
wania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW 
(Dz.Urz.UE.L z 2016 Nr 119, s. 89–131).

Co więcej od dnia 25 maja 2018  r. zastosowanie znajdzie rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst 

56 Wyrok ETS z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie Criminal proceedings against Bodil Lindqvist 
(C-101/01). Szerzej na temat międzynarodowych konsekwencji rzeczonego wyroku por. na przykład: 
F.J. Garcia, Bodil Lindqvist: A Swedish Churchgoer’s Violation of the European Union’s Data Protection 
Directive Should Be a Warning to U.S. Legislators, s. 1229 i n. (wydanie w języku angielskim dostępne 
na stronie internetowej: http://law.fordham.edu/publications/articles/200flspub6132.pdf).
57 Dz.U.UE.L z 2001 r. Nr 8, s. 1.
58 Dz.U.UE.L z 2002 r. Nr 20, s. 37.
59 Dz.U.UE.L z 2006 r. Nr 105, s. 54.
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mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1–88). Ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych zastąpi u.o.d.o oraz dyrektywę 95/46. Niemniej 
ogólne rozporządzenie nie zmienia pryncypiów regulacji, które uchyli, jak również 
będzie wymagało w trakcie stosowania korzystania z dorobku orzecznictwa i dok-
tryny wypracowanych na podstawie u.o.d.o., wobec czego prezentowane tu uwagi 
także po dniu 25 maja 2018 r. będą miały doniosłość i praktyczne zastosowanie,

Złożonego obrazu środowiska prawnego ochrony danych osobowych do-
pełniają normy prawa międzynarodowego, a także krajowe akty wykonawcze. 
Wśród tych pierwszych wymienić należy zwłaszcza Powszechną Deklarację Praw 
Człowieka, przyjętą w formie rezolucji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 r. 
Zgodnie z art. XII Powszechnej Deklaracji: Nie wolno wkraczać samoistnie w czy-
jekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe lub korespondencję (...). Każdy człowiek 
ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takim ingerencjom i atakom. Regulacja 
ONZ dotyczy zatem jednak raczej szeroko pojmowanego prawa do prywatności 
niźli ochrony danych osobowych60. Kwestia ochrony danych osobowych pojawia się 
za to wprost między innymi w Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD): Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transboarder 
Flows of Personal Data z dnia 23 września 1980 r.61. Wytyczne OECD stanowią 
szczegółowe, acz niewiążące62 wskazówki dla państw, które do nich przystąpiły63. 
Prócz wskazanych powyżej aktów prawa międzynarodowego na uwagę zasługuje 
Konwencja Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku 
z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (Konwencja nr 108)64, bę-
dąca „jednym z najstarszych instrumentów międzynarodowej ochrony danych”65. 
Konwencja nr 108 została ratyfikowana przez wszystkie Państwa Członkowskie Unii 
Europejskiej, przy czym rodzi ona skutki prawne w sferze publicznoprawnej wobec 
obywateli państw, które ją ratyfikowały66. Prócz Konwencji nr 108 trzeba też przy-
wołać Europejską konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
z dnia 4 listopada 1950 r.67, Konwencję z dnia 14 czerwca 1985 r. z Schengen (System 
Informacyjny z Schengen) odnoszącą się do znoszenia kontroli granicznej między 

60 Wprost o danych osobowych traktuje na przykład Rezolucja 45/95 Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
z dnia 26 czerwca 1985 r. (ogłoszona 14 grudnia 1990 r.), zawierająca zalecenia odnośnie przepisów 
prawa krajowego w zakresie komputerowego przetwarzania danych osobowych.
61 Dokument C (80) 58 (final) z dnia 23 września 1980 r. 
62 Zob. M. Polok, Bezpieczeństwo danych osobowych, Warszawa 2008, s. 30 oraz J. Barta, P. Faj-
gielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, s. 102.
63 Rozdział 3 Wytycznych OECD zatytułowany “Basic Principles of International Application: Free 
Flow and Legitimate Restrictions”.
64 Dz.U. z 2003 r. Nr 3, poz. 25.
65 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, s. 67.
66 Zob. M. Polok, Bezpieczeństwo danych, s. 30. Por. też J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, 
Ochrona danych osobowych, s. 102.
67 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   157 21.11.2017   11:20:28



ROZDZIAŁ VII. REGULACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAWIE POLSKIM 158 

państwami Wspólnoty Europejskiej68, czy Powszechną Deklarację UNESCO 
w sprawie genomu ludzkiego i praw człowieka z dnia 11 listopada 1997 r., zgodnie 
z którą, danym genetycznym dającej się zidentyfikować osoby należy zapewnić 
poufność69. 

Krajowe akty wykonawcze, wydane na podstawie delegacji zawartych 
w u.o.d.o., podzielić można na:
• akty wykonawcze dotyczące organizacji i działania Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych oraz jego Biura, to jest: wydane na podstawie 
art. 13 ust. 3 u.o.d.o. rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 października 
2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych70, wydane na podstawie art. 46a u.o.d.o. rozporządze-
nie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. 
w sprawie zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi 
Ochrony Danych Osobowych71, wydane na podstawie art. 22a u.o.d.o. rozpo-
rządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 
2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej 
inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zmie-
nione rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
11 maja 2011 r.72;

• akty adresowane w pierwszym rzędzie do podmiotów przetwarzających dane 
osobowe, regulujące szczegóły organizacyjno-prawne i techniczne zabezpiecze-
nia danych osobowych (wydane na podstawie art. 39a u.o.d.o. rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sys-
temy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych73).

68 Dz.Urz.UE. L 239/19, t. 2, s. 9–52. Więcej na temat SIS zob. na przykład: T. Burczyński, Bezpie-
czeństwo danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen, w: Internet. Ochrona wolności, 
własności i bezpieczeństwa, G. Szpor (red.), Warszawa 2011, s. 92 i n. W literaturze przedmiotu Kon-
wencja SIS określana bywa mianem „porozumienia specjalistycznego” – por. J. Barta, P. Fajgielski, 
R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, s. 97.
69 Więcej na temat zagranicznych i międzynarodowych regulacji dziedziny ochrony danych oso-
bowych i prywatności por. na przykład: M. Polok, Bezpieczeństwo danych, J. Barta, P. Fajgielski, 
R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2007, T. Jasudowicza, Ochrona 
danych osobowych. Standardy europejskie. Zbiór materiałów, Toruń, 1998, A. Mednisa, Prawna 
ochrona danych osobowych, Warszawa 1995, praca zbiorowa Europeizacja polskiego prawa admi-
nistracyjnego, Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórskie i K. Wojtczak (red.), Wrocław 2005, 
D.J. Solove, P.M. Schwartz, Information Privacy Law, Nowy Jork 2009, czy s. Princen, EU Regulation 
and Transatlantic Trade, the Hague, 2002.
70 Dz.U. z 2011 r. Nr 225, poz. 1350.
71 Dz.U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1536.
72 Dz.U. z 2004 r. Nr 94, poz. 923 oraz Dz.U. z 2011 r. Nr 103, poz. 601.
73 Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024.
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3. Pojęcia podstawowe

Podstawowe pojęcia, którymi posługuje się polska ustawa o ochronie danych oso-
bowych, zdefiniowane zostały przede wszystkim w słowniczku zamieszczonym 
w art. 7 pkt 1 – 7 u.o.d.o. Omawianie wybranych pojęć kluczowych należy jednak 
rozpocząć od przywołania art. 6 u.o.d.o., w którym zdefiniowano elementarne 
dla prowadzonego wywodu pojęcie danych osobowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 
omawianej ustawy, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przy czym 
osobą możliwą do zidentyfikowania jest taka, której tożsamość można określić 
bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identy-
fikacyjny (na przykład numer NIP czy PESEL74) albo jeden lub kilka specyficznych 
czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, 
kulturowe lub społeczne. 

Inne istotne ograniczenie zakresu pojęcia danych osobowych formułuje ust. 3 
omawianego art. 6 u.o.d.o., zgodnie z którym informacji nie uważa się za umożli-
wiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli takie określenie tożsamości wymagałoby 
nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Wedle orzecznictwa, chodzi o informacje, 
których nie można uzyskać zwykłą i dozwoloną drogą75. Zgodnie z dominującym, 
trafnym poglądem, w szeregu wypadków danymi osobowymi będą adresy e-ma-
ilowe (wówczas, gdy pozwalają zidentyfikować osobę użytkownika; niewątpliwie 
przykładem adresu e-mail tego rodzaju jest adres zawierający imię i nazwisko 
użytkownika oraz wskazanie jego miejsca zatrudnienia).

Szczególną kategorię danych osobowych stanowią tzw. dane wrażliwe (sensy-
tywne). Danymi tego rodzaju są informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność 
wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie 
genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń 
o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępo-
waniu sądowym lub administracyjnym (art. 27 ust. 1 u.o.d.o.). Dane wrażliwe i ich 
przetwarzanie (na temat znaczenia tego pojęcia por. poniżej) podlegają szczegól-
nemu, obostrzonemu reżimowi uregulowanemu przede wszystkim w przepisach 
art. 27 ust. 1 i 2 u.o.d.o. 

Z pojęć zdefiniowanych w słowniczku zamieszczonym w art. 7 u.o.d.o. na 
uwagę zasługuje stosowane już w niniejszym rozdziale pojęcie przetwarzania  
 

74 Tak NSA w wyroku z dnia 17 listopada 2000 r., II SA 1860/00, niepubl., za: A. Drozd, Pojęcie 
danych osobowych – uwagi wstępne, w: Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dzie-
sięciolecia, P. Fajgielski (red.), Lublin 2008, s. 21 i 22.
75 Wyrok SN z dnia 5 września 2001 r., I CKN 1159/00, OSNC Nr 5/2002, poz. 67; zob. A. Drozd, 
Pojęcie danych osobowych, s. 27.
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danych, przez które rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 
osobowych, takie jak (przykładowo): zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, przekazywanie innym podmio-
tom (w tym za granicę, do państwa trzeciego) i usuwanie (art. 7 pkt 2 u.o.d.o.). 
W praktyce zatem wszelkie operacje wykonywane „na danych” lub „wobec da-
nych” (począwszy od ich gromadzenia i zachowywania na przykład w pamięci 
komputera) stanowią przetwarzanie danych, uregulowane w ustawie o ochronie 
danych osobowych. Powyższe ma istotne znaczenie praktyczne, gdyż w pewnych 
przypadkach przetwarzanie danych jest dopuszczalne dopiero po zgłoszeniu 
zbioru danych do rejestracji GIODO (art. 46 ust. 1 u.o.d.o.), a w niektórych 
przypadkach – dopiero po zarejestrowaniu zbioru przez GIODO (art. 46 ust. 2 
dotyczący danych sensytywnych).

Innym kluczowym pojęciem definiowanym w u.o.d.o. jest pojęcie admini-
stratora danych, którym jest organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, 
decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Przytoczone 
pojęcie ma kapitalne znaczenie praktyczne, gdyż administrator danych ponosi 
odpowiedzialność prawną za prawidłowość przetwarzania danych, w tym za ich 
bezpieczeństwo. Zaakcentować należy, iż status administratora danych zależy od 
okoliczności faktycznych (mówimy o „fakcie bycia administratorem danych”) 
a nie uzgodnień umownych. Administratorem danych nie jest bowiem każdy 
dysponent danych, a tylko ten, kto realnie w danych okolicznościach faktycznych 
decyduje o celach i środkach przetwarzania danych (tak między innymi wyrok 
NSA w Warszawie z dnia 30 stycznia 2002 r.76). W tym kontekście należy zwrócić 
uwagę na art. 7 pkt 6 lit. d w zw. z art. 31 u.o.d.o., w którym mowa o podmiocie, 
któremu administrator danych w drodze pisemnej umowy powierzył przetwarza-
nie danych (podmiot ów bywa zwany procesorem danych, od ang. data processor). 
Podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych (procesorem danych), 
jest na przykład firma marketingowa, która działając na zlecenie klienta będącego 
administratorem danych, przetwarza powierzone przez administratora dane 
w celu i zakresie określonym w umowie (np. w celu przeprowadzenia kampanii 
marketingowej). Firma taka, poprzez sam fakt przyjęcia zlecenia, nie staje się 
administratorem powierzonych jej danych. 

Kolejnym pojęciem u.o.d.o., wymagającym przybliżenia, jest pojęcie zgody 
osoby, której dane dotyczą. Zgoda (oświadczenie woli, którego treścią jest ak-
ceptacja przetwarzania danych osobowych tego, kto składa oświadczenie), nie 
może być ani domniemana, ani dorozumiana z oświadczenia o innej treści. 
Wedle stanowiska NSA, zgoda musi mieć charakter wyraźny, a  jej wszystkie 

76 Wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2002 r., przytoczone za: I. Kamińska, Ochrona danych osobowych. 
Orzecznictwo, s. 34.
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aspekty muszą być jasne dla udzielającego zgody w momencie jej wyrażania77. 
Nowelizując ustawę o ochronie danych osobowych, w 2010 r. ustawodawca jed-
noznacznie rozstrzygnął, iż zgoda może być w każdym czasie odwołana (art. 7 
pkt 5 u.o.d.o. zmieniony ustawą z dnia 29 października 2010 r.78). Trzeba przy 
tym podkreślić, iż zgoda nie musi przybrać, poza przypadkami wyraźnie wska-
zanymi w przepisach, formy pisemnej. Tym niemniej osoba udzielająca zgody 
musi w momencie jej udzielania między innymi wiedzieć, jakich danych zgoda 
dotyczy oraz w jakich celach będą one przetwarzane79. 

Ostatnim z pojęć godnych zasygnalizowania jest pojęcie zbioru danych, rozu-
mianego jako każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, 
dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest 
rozproszony lub podzielony funkcjonalnie (art. 7 pkt 1 u.o.d.o.).

4. Prawa i obowiązki jednostki 

Prawa osoby, której dane dotyczą, zostały uregulowane w ustawie o ochronie 
danych osobowych w rozdziale IV, w całości poświęconym uprawnieniom ko-
mentowanego rodzaju. Warto odnotować, iż w niektórych przypadkach prawem 
wskazanych poniższe uprawnienia wykonuje przedstawiciel ustawowy osoby, 
której dane dotyczą80, a ustawa o ochronie danych osobowych w niektórych 
przepisach posługuje się szerszym pojęciem „osoby zainteresowanej” (por. art. 
18 ust. 1 czy art. 32 ust. 5 u.o.d.o.)81. W dalszej części, dla uproszczenia wywodów, 
występuje przede wszystkim pojęcie „osoba, której dane dotyczą”, stosowane 
zamiennie z pojęciem „podmiot danych” (data subject – zwrot stosowany w lite-
raturze, występujący miedzy innymi w angielskiej wersji Dyrektywy 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, w tym 
na przykład w słowniczku zamieszczonym w art. 2 lit. a Dyrektywy 95/46). 
Zamieszczony w art. 34 u.o.d.o., przykładowy katalog praw osoby, której dane 
dotyczą, obejmuje: 

77 Wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2003 r., II SA 2135/02, przytoczony za: J. Byrski, Odwołanie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych. Wybrane zagadnienia, w: Nowelizacja ustawy o ochronie danych 
osobowych 2010, G. Sibiga (red.), Monitor Prawniczy 2011, Nr 3, s. 13–20.
78 Dz.U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497.
79 Wyrok NSA z dnia 13 lipca 2006 r., I OSK 1083/05, CBOSA, za: A. Mednis, Ustawa o ochronie 
danych osobowych w orzecznictwie, s. 234.
80 Dotyczy to na przykład osób małoletnich, których dane są nierzadko zbieranych w obrocie 
gospodarczym, w tym zwłaszcza dla celów marketingowych. Szerzej na ten temat por. J. Byrski, 
Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, s. 13–20.
81 Szerzej na ten temat zob. G. Sibiga, Postępowanie w sprawach, s. 129 i n. 
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4.1. Prawo do kontroli przetwarzania w zbiorach danych 

Uprawnienia kontrolne, w tym przede wszystkim prawo zasięgania informacji na 
temat zbioru danych, osoby administratora, celu, zakresu i sposobu przetwarzania 
danych osoby, której one dotyczą, stanowią korelat jednej z fundamentalnych zasad 
przetwarzania danych osobowych, to jest należytego i pełnego poinformowania 
osoby, której dane dotyczą, o fakcie przetwarzania jej danych (co znajduje szczegó-
łowe uregulowanie w art. 24 i 25 u.o.d.o.)82. Stan świadomości podmiotu danych, 
rozumienie przez niego okoliczności i celu przetwarzania jego danych stanowią 
wszak jeden z elementów kształtujących autonomię informacyjną jednostki83, 
a nieliczne wyjątki od zasady poinformowania osoby, której dane dotyczą, o fakcie 
przetwarzania jej danych, winny być regulowane prawem (por. w tym zakresie 
regulację art. 24 ust. 2 pkt 1, art. 25 ust. 2 pkt 1, 3, 5 oraz art. 32 ust. 4 u.o.d.o.). 
Zgodnie z art. 32 u.o.d.o. osoba, której dane dotyczą, dysponuje przyznanym 
przez ustawodawcę prawem żądania od administratora danych wyczerpującej 
informacji o tym, czy zbiór, w którym przetwarzane są dane osobowe istnieje, 
ustalenia administratora danych, jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku 
gdy administratorem jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia 
i nazwiska (art. 34 ust. 1 pkt 2 u.o.d.o.). Ponadto, omawiane uprawnienie rozciąga 
się na prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania 
danych zawartych w zbiorze (art. 32 ust. 1 pkt 2 u.o.d.o.), od kiedy przetwarza 
się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej for-
mie treści tych danych (art. 32 ust. 1 pkt 3 u.o.d.o.), o źródle, z którego pochodzą 
dane jej dotyczące (art. 32 ust. 1 pkt 4 u.o.d.o.), sposobie udostępniania danych, 
a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym 
dane są udostępniane (art. 32 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o.). Na wniosek osoby, której dane 
dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować 
o przysługujących jej prawach oraz udzielić, w odniesieniu do jej danych osobo-
wych, informacji, o których mowa powyżej (art. 33 ust. 1 u.o.d.o.). Ze względów 
praktycznych zainteresowana osoba może skorzystać z powyższych uprawnień nie 
częściej niż raz na 6 miesięcy (art. 32 ust. 5 u.o.d.o.). Kwalifikowanym przypadkiem 
prawa do kontroli przetwarzania danych jest uprawnienie do uzyskania informacji 
o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy podmiotu danych, 
jeżeli treść takiego rozstrzygnięcia jest wyłącznie wynikiem operacji prowadzonych 
na danych osobowych w systemie informatycznym, a rozstrzygnięcie zostało pod-
jęte podczas zawierania lub wykonywania umowy i uwzględnia wniosek podmiotu 

82 Zob. też: G. Sibiga, Ustawa o ochronie danych osobowych po nowelizacji z 2010 r. – zestawienie 
przepisów, w: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych 2010, G. Sibiga (red.), Monitor 
Prawniczy 2011, Nr 3, s. 6–12.
83 Więcej na ten temat zob. I. Lipowicz, Konstytucyjne podstawy ochrony danych, s. 47 i przyto-
czone tam orzecznictwo. 
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danych albo jeżeli na takie rozstrzygnięcie pozwalają przepisy prawa przewidujące 
jednocześnie środki ochrony uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą 
(art. 33 ust. 1 w zw. z art 32 ust. 1 pkt 5a oraz art. 26a ust. 2 u.o.d.o., w brzmieniu 
znowelizowanym ustawą z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z orga-
nami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej84). Art. 26a u.o.d.o. dotyczy 
na przykład sytuacji, w której ocena pewnych cech osoby fizycznej dokonywana 
może być wyłącznie przez komputer85, na podstawie wprowadzonych doń danych. 
Przykładem takich działań jest w pełni zautomatyzowana – przeprowadzana bez 
udziału człowieka – ocena zdolności kredytowej czy ryzyka ubezpieczeniowego 
na podstawie cech charakteryzujących kredytobiorcę czy ubezpieczonego, takich 
jak jego zarobki, wiek, sytuacja rodzinna itp. kryteria; 

4.2. Prawo do żądania określonych zachowań administratora danych 

Podobnie jak w przypadku omówionego prawa do kontroli przetwarzania danych, 
podmiotem uprawnionym do zgłoszenia żądania jest osoba, której dane dotyczą, 
a adresatem administrator danych. Zgłaszane żądanie może mieć, zgodnie z ustawą 
o ochronie danych, różnoraki cel i zakres, uzależniony od konkretnych okoliczności 
faktycznych. Zgodnie z u.o.d.o., podmiot danych jest uprawniony do:
• żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czaso-

wego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one 
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem 
ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane (art. 31 
ust. 1 pkt 6 u.o.d.o.). Uprawnienie to stanowi korelat zasad przetwarzania da-
nych, to jest wymogu przetwarzania danych zgodnie z prawem (art. 26 ust. 1 
pkt 1 u.o.d.o.) oraz zapewnienia merytorycznej poprawności i adekwatności 
danych w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane (art. 26 ust. 1 pkt 3 
u.o.d.o.),

• wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarza-
nia danych ze względu na szczególną sytuację wnioskującego. Uprawnienie 
to przysługuje w sytuacji, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do 
wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego 
(art. 23 ust. 1 pkt 4 u.o.d.o.) lub jest ono niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo 
odbiorców danych, a nie dochodzi do naruszenia praw i wolności osoby, której 
dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o.). W przypadku wniesienia takiego 
żądania, administrator danych bądź zaprzestaje przetwarzania kwestiono-
wanych danych osobowych, bądź też bez zbędnej zwłoki przekazuje żądanie 

84 Dz.U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.
85 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, s. 514.
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Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w celu rozstrzy-
gnięcia sprawy w drodze decyzji (tak zwane postępowanie arbitrażowe przed 
GIODO – por. art. 32 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 32 ust. 2 u.o.d.o.86),

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach prze-
twarzania danych na podstawie przesłanek wskazanych w art. 23 ust. 1 pkt 4 
i 5 u.o.d.o. (na temat tych przesłanek por. wyżej), gdy administrator danych 
zamierza przetwarzać dane w celach marketingowych lub wobec przekazywa-
nia danych osobowych innemu administratorowi danych. Skutki wniesienia 
sprzeciwu są szczególnie poważne, gdyż dalsze przetwarzanie kwestiono-
wanych danych jest niedopuszczalne. Administrator danych może jedynie 
pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL 
lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych 
w celach objętych sprzeciwem (art. 32 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 32 ust. 3 oraz 
w zw. z art. 12 pkt 2 u.o.d.o.),

• wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego 
rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej indywidualnie wyłącznie w oparciu 
o operacje na danych osobowych prowadzone w systemie informatycznym 
(to jest bez udziału człowieka), a zatem z naruszeniem art. 26a ust. 1 u.o.d.o. 
(na temat regulacji art. 26a u.o.d.o. napisano powyżej). W razie wniesienia 
takiego żądania administrator danych bez zbędnej zwłoki rozpatruje sprawę 
albo przekazuje ją wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska Generalnemu 
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, który wydaje stosowną decyzję 
(kolejny przypadek tak zwanego postępowania arbitrażowego przed GIODO – 
zob. art. 32 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 32 ust. 3a oraz w zw. z art. 12 pkt 2 u.o.d.o.87); 

4.3. Uprawnienie do żądania interwencji organu ochrony danych osobowych – Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, w razie wykazania 
przez osobę, której dane dotyczą, że dane są niekompletne, nieaktualne, niepraw-
dziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji 
celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany do bez-
zwłocznego uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub 
stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia 
ze zbioru (opisany obowiązek nie dotyczy jedynie takich danych, w odniesie-
niu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają 
odrębne ustawy). W razie niedopełnienia przez administratora danych powyż-
szego obowiązku podmiot danych może się zwrócić do Generalnego Inspektora 

86 Zob. G. Sibiga, Postępowanie w sprawach, s. 132.
87 Zob. G. Sibiga, Postępowanie w sprawach danych osobowych, Warszawa 2003, s. 132.
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Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o nakazanie jego dopełnienia. Także 
w innych przypadkach naruszenia praw osoby, której dane dotyczą, na przykład 
w razie bezzasadnej odmowy udzielenia informacji przez administratora danych, 
podmiotowi danych służy prawo skierowania skargi do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych (por. art. 12 pkt 2 u.o.d.o.). Co więcej, osoba, której 
dane dotyczą, może skierować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych w innych sytuacjach, bez konieczności wyczerpania swoistego „toku 
instancji”88 (to jest skierowania stosownego żądania najpierw do administratora 
danych, a dopiero w razie braku satysfakcjonującej reakcji – wniesienia skargi do 
GIODO). W takim wypadku skarga stanowi przesłankę przeprowadzenia przez 
Generalnego Inspektora kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami 
o ochronie danych osobowych (art. 12 pkt 1 i kolejne przepisy u.o.d.o.) i wydania 
stosownej decyzji administracyjnej (art. 18 u.o.d.o.) lub podjęcia dalszych kroków 
prawnych (zob. art. 17 ust. 1 i 2, art. 18 czy art. 19 u.o.d.o.). Szerzej na temat organu 
ochrony danych osobowych mowa jest w dalszej części. 

5. Administracja ochrony danych

Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych (GIODO). Rola i zadania tego organu zostały uregulowane 
przede wszystkim w rozdziale 2 ustawy o ochronie danych osobowych (zatytułowa-
nym „Organ ochrony danych osobowych”). Omawiając pozycję ustrojową GIODO, 
należy zwrócić uwagę na kilka cech stanowiących o szczególnym charakterze 
tego organu, określanego w literaturze przedmiotu mianem organu o szczegól-
nym statusie, łączącym cechy organu: administracyjnego, kontroli państwowej, 
egzekucyjnego oraz typu „rzecznikowskiego”, przy czym uprawnienia kontrolne 
bywają w literaturze szczególnie akcentowane89. 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych powoływany jest przez 
Sejm za zgodą Senatu na 4-letnią kadencję (art. 8 ust. 2 i ust. 5 u.o.d.o.). W lite-
raturze GIODO określany jest zatem mianem centralnego organu administra-
cji (obejmującego swoją kompetencją całe terytorium państwa), nienależącym 
do administracji rządowej, lecz podległym Sejmowi RP90. Konsekwentnie, na 

88 Tamże, s. 131.
89 Zob. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 143, G. Szpor, A. Szpor, Kon-
trola administracji, w: Prawo administracyjne, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2011 s. 302–303, 
G. Sibiga, Wprowadzenie, w: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych 2010, G. Sibiga (red.), 
Monitor Prawniczy 2011, Nr 3 oraz P. Fajgielski, Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – 
zakładane cele i przewidywane skutki, w: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych 2010, 
G. Sibiga (red.), Monitor Prawniczy 2011, Nr 3, s. 2–3.
90 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, s. 103 oraz s. 142–143, G. Szpor, A. Szpor, Kontrola 
administracji, s. 302.
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GIODO ciąży ustawowy obowiązek składania Sejmowi corocznego sprawozdania 
ze swojej działalności wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzega-
nia przepisów o ochronie danych osobowych (art. 20 u.o.d.o.). Brak występo-
wania podległości administracji rządowej (a także samorządowej) sprawia, iż 
GIODO ma status organu naczelnego91. Ustawa o ochronie danych osobowych 
przewiduje szereg dalszych instrumentów służących zapewnieniu GIODO nie-
zależności. Art. 8 ust. 4 u.o.d.o. akcentuje, iż Generalny Inspektor w zakresie 
wykonywania swoich zadań podlega wyłącznie ustawie, a piastuna organu chroni 
immunitet i Generalny Inspektor nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu po-
ciągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności (art. 11 u.o.d.o.). 
Ustawodawca przyznał zatem Generalnemu Inspektorowi immunitet odpowia-
dający temu, którym dysponują Prezes Najwyższej Izby Kontroli czy Rzecznik 
Praw Obywatelskich. Zapewnieniu niezależności GIODO służy dodatkowo usta-
wowy zakaz łączenia funkcji Generalnego Inspektora z  innym stanowiskiem 
(za wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej), wykonywaniem innych 
zajęć zawodowych, należeniem do partii politycznej, związku zawodowego czy 
prowadzeniem działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością tego 
urzędu (art. 10 ust. 1 i ust. 2 u.o.d.o.). Pod względem cech ustrojowych organ 
ochrony danych można porównać do Rzecznika Praw Obywatelskich z tym 
jednak istotnym zastrzeżeniem, iż GIODO (w przeciwieństwie do RPO) dyspo-
nuje kompetencjami władczego działania w drodze decyzji administracyjnych92. 
Trzeba też podkreślić, iż GIODO nie jest organem kontrolującym ani nadzoru-
jącym prawidłowość stosowania prawa materialnego i procesowego w sprawach 
należących do właściwości innych organów, służb czy sądów, których orzeczenia 
podlegają ocenom w toku instancji czy w inny sposób określony odpowiednimi 
procedurami (wyrok NSA z 2 marca 2001 r.)93.

Organizację i zasady działania Biura GIODO określa Statut Biura Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nadany w drodze rozporządzenia przez 
Prezydenta RP w dniu 10 października 2011 r.94 (tekst wspomnianego Statutu sta-
nowi załącznik do rozporządzenia Prezydenta RP). Nowelizacja u.o.d.o. z 2010 r. 
pozwoliła na tworzenie struktur terenowych – jednostek zamiejscowych Biura, 
o ile charakter i liczba spraw tego wymagają95. Wspomniana nowelizacja ustawy 

91 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, s. 143 oraz I. Lipowicz, Ustrój administracji rządowej, 
w: Prawo administracyjne, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2011, s. 180.
92 Zob. G. Sibiga, Postępowanie w sprawach danych osobowych, Warszawa 2003, s. 117.
93 II SA 52/00, niepubl., przytoczony za: I. Kamińska, Ochrona danych osobowych. Orzecznictwo, 
s. 51. Por. też inne wyroki sądów administracyjnym formułujące podobne tezy, na przykład: wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 22 stycznia 2004 r., II SA 3310/03 przytoczony za: I. Kamińska, Ochrona 
danych osobowych. Orzecznictwo, s. 53.
94 Dz.U. z 2001 r. Nr 225, poz. 1350.
95 Art. 13 ust. 1a dodany powołaną już powyżej ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497).
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o ochronie danych osobowych w kwestii tworzenia jednostek zamiejscowych Biura 
GIODO powtórzyła obowiązującą już wcześniej regulację Statutu Biura GIODO 
(§3 ust. 4 tego Statutu). Taka kolejność normowania omawianej kwestii budzi 
zastrzeżenia co do poprawności działań prawodawczych.

Na mocy Statutu Biura GIODO z 2011 r. powołano dwie Jednostki Zamiejscowe 
Biura Ochrony Danych Osobowych, działające pod kierownictwem dyrektorów – 
w Katowicach (właściwa dla województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, 
małopolskiego i podkarpackiego) oraz w Gdańsku (dla województw: pomor-
skiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego) – por. §4 ust. 1 pkt 1 
i 2 Statutu, które wspierają działania struktury centralnej Biura, mieszczącego się 
w m.st. Warszawa (por. § 1 ust. 2 Statutu)96. Statutowymi jednostkami organiza-
cyjnymi Biura są departamenty: Organizacyjno-Administracyjny, Orzecznictwa, 
Legislacji i Skarg, Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Inspekcji, 
Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych, Informatyki, a także Zespół do spraw 
Egzekucji Administracyjnej, Dział Finansowy oraz samodzielne stanowiska: 
do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, do spraw Pracowniczych, do spraw 
Audytu Wewnętrznego, jak również Zespół Rzecznika Prasowego (§3 ust. 1 
pkt 1–12 Statutu). Pracownikami Biura GIODO są w szczególności inspektorzy, 
którzy działając z upoważnienia Generalnego Inspektora, władni są wykonywać 
czynności kontrolne w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami 
o ochronie danych osobowych (art. 14 i następne u.o.d.o.). Imienne upoważnienie 
inspektora powinno zawierać wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia 
kontroli, oznaczenie organu kontroli, imię i nazwisko, stanowisko służbowe in-
spektora oraz numer jego legitymacji służbowej, określenie zakresu przedmioto-
wego kontroli oraz podmiotu objętego kontrolą albo zbioru danych bądź miejsca 
poddawanego kontroli, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu 
zakończenia kontroli. Ponadto oprócz daty i miejsca wystawienia upoważnienie 
musi być podpisane przez Generalnego Inspektora i zawierać pouczenie kontro-
lowanego o jego prawach i obowiązkach (art. 15 ust. 4 u.o.d.o. doprecyzowujący 
treść imiennego upoważnienia, dodany ustawą z dnia 29 października 2010 r.97). 
Przytoczona nowelizacja u.o.d.o. doprecyzowała także treść protokołu kontroli 
(art. 16 ust. 1a u.o.d.o.), co przyczyniło się do zwiększenia obrotu i gwarancji 
praw podmiotów kontrolowanych.

Jak wskazano powyżej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
przejawia cechy typowe dla organu administracji, organu kontroli, organu egze-
kucyjnego, a także organu typu „rzecznikowskiego”. Zgodnie z art. 12 u.o.d.o., do 
zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy: 

96 Szerzej na ten temat zob. P. Fajgielski, Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – 
zakładane cele, s. 2–5.
97 Powoływana powyżej ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 229, poz. 1497.
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• kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych 
osobowych (kompetencje kontrolne, które zgodnie z orzecznictwem NSA 
muszą być interpretowane ściśle98),

• wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wy-
konania przepisów o ochronie danych osobowych (kompetencja rozstrzygania 
spraw w drodze decyzji administracyjnej, często, acz nie wyłącznie w wyniku 
przeprowadzonej kontroli, jak również kompetencja prowadzenia tak zwanego 
postępowania arbitrażowego – szerzej na temat tej formy działania GIODO 
por. punkt 6 niniejszego rozdziału),

• zapewnienie wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze 
niepieniężnym wynikających z wydawanych przez GIODO decyzji, poprzez 
stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji99 (uprawnie-
nia egzekucyjne),

• prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowa-
nych zbiorach (uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych w przed-
miocie odmowy rejestracji zbioru danych, jak również zadanie zapewnienia 
funkcjonowania rzeczonego rejestru w znaczeniu materialno-technicznym), 

• opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych 
osobowych,

• inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony 
danych osobowych,

• uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zaj-
mujących się problematyką ochrony danych osobowych (w tym zwłaszcza 
wspomnianej wyżej w niniejszym rozdziale unijnej Grupie Roboczej Art. 29).

Poza powyższymi kompetencjami wymienionymi w przepisie art. 12 u.o.d.o. 
GIODO wskazać należy kompetencje zwane „rzecznikowskimi”, którymi są wpro-
wadzone w 2010 r. uprawnienia Generalnego Inspektora do kierowania wystąpień 
zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych oraz wnio-
sków o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów 
prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych (art. 19a u.o.d.o., 
bliżej scharakteryzowany w punkcie 6 poniżej). 

Ustawodawca nie przewidział wobec GIODO organu wyższego stopnia, czego 
konsekwencją jest brak instancyjności postępowania i brak możliwości zaskarżenia 
decyzji GIODO za pomocą zwykłego środka prawnego, jakim jest odwołanie do 
organu drugiej instancji. Wobec powyższego, strona może zwrócić się wyłącznie 
do Generalnego Inspektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 21 
ust. 1 u.o.d.o.). Ostatecznie, na decyzję Generalnego Inspektora w przedmiocie 

98 Zob. wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2004 r., OSK 829/04, niepubl., przytoczony za: I. Kamińska, 
Ochrona danych osobowych. Orzecznictwo…, s. 54.
99 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.
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wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronie przysługuje skarga do sądu ad-
ministracyjnego (art. 21 ust. 2 u.o.d.o.). 

6. Formy działania GIODO 

Na wstępie czynionych tu uwag należy zaakcentować, iż uprawnienia decyzyjne 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie mają charakteru jed-
norodnego, a zatem żadną miarą nie można mówić o jednym rodzaju decyzji 
administracyjnej wydawanej przez ten GIODO100. 

Tym niemniej, biorąc pod uwagę wymienione w punkcie 5 powyżej sfery kom-
petencji GIODO, za przeważające należy uznać prawne władcze formy działania 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych. Wśród nich trzeba wskazać decyzje 
kierowane do administratorów danych nakazujące przywrócenie stanu zgodnego 
z prawem (art. 18 ust. 1 u.o.d.o.). Decyzje tego rodzaju (w szczególności nakazujące: 
usunięcie uchybień, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie 
lub nieudostępnienie danych osobowych, zastosowanie dodatkowych środków 
zabezpieczających zgromadzone dane osobowe, wstrzymanie przekazywania da-
nych osobowych do państwa trzeciego (nienależącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego), zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom 
czy wreszcie usunięcie danych osobowych) mogą być wydane zarówno w wyniku 
kontroli przeprowadzonej przez GIODO, jak i w wyniku skargi skierowanej do 
GIODO przez osobę, której dane dotyczą, w przypadku braku odpowiedniego 
zachowania administratora danych (na temat owego swoistego „toku instancji” 
i tak zwanego postępowania arbitrażowego przed GIODO por. regulacje art. 32 
ust. 2, ust. 3a, jak również art. 35 ust. 2 u.o.d.o., omówione w punkcie 5 niniejszego 
rozdziału). 

Aktualnie w praktyce za najdotkliwszą quasi-sankcję z tytułu naruszenia norm 
ochrony danych osobowych uchodzi decyzja GIODO zakazująca całkowicie lub 
częściowo przetwarzania danych osobowych konkretnego rodzaju przez konkret-
nego administratora danych. Dotkliwość polegająca na faktycznym ograniczeniu 
bądź zakazie przetwarzania danych ma tym większe znaczenie, iż w praktyce 
obrotu zbiory danych bywają budowane przez dłuższy czas, zatem decyzja naka-
zująca usunięcie danych w istocie wywołuje skutek ex tunc (usunięciu podlegają 
wszystkie dane zgromadzone w zbiorze). 

Również władczą formą działania GIODO jest rozstrzyganie w przedmiocie 
rejestracji zbiorów danych osobowych – odmowa rejestracji zbioru wraz z nakaza-
niem konkretnego zachowania administratora danych (na przykład ograniczenia 
przetwarzania wszystkich lub niektórych kategorii danych wyłącznie do ich prze-
chowywania bądź zgoła całkowitego usunięcia danych) dokonywana jest w drodze 

100 Zob. G. Sibiga, Postępowanie w sprawach, s. 112.
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decyzji administracyjnej (art. 44 ust. 1 i 2 u.o.d.o. w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 6 u.o.d.o.). 
W takiej sytuacji uznać można, iż decyzja oddziałuje nie tylko na sytuację prawną 
administratora danych wnoszącego o rejestrację zbioru, ale także reguluje sytuację 
przedmiotu, jakim jest zbiór (baza) danych, powodując jego unicestwienie. 

Trzeba odnotować, iż w wyniku nowelizacji u.o.d.o. administratorzy danych 
mogą powoływać w ramach swych struktur administratora bezpieczeństwa infor-
macji (ABI), przy czym fakt powołania i odwołania ABI podlega zgłoszeniu GIODO 
w celu rejestracji (art. 46b u.o.d.o.). Do obowiązków ABI – podległego bezpośrednio 
kierownikowi jednostki będącej administratorem danych – należy między innymi 
prowadzenie rejestru zbiorów danych prowadzonych przez administratora da-
nych. W takiej sytuacji,rzeczone zbiory, co do zasady, nie podlegają rejestracji przez 
GIODO; zatem w tym zakresie rola GIODO uległa istotnej zmianie przedmiotowej. 

Inną władczą formę działania GIODO stanowi udzielenie bądź nieudzielenie 
administratorowi danych zgody na przekazanie danych do państwa trzeciego (czyli: 
spoza EOG – art. 48 u.o.d.o. w zw. z art. 7 pkt 7 u.o.d.o.). Decydując o wskazanych 
powyżej sprawach (rejestracja/odmowa rejestracji zbioru, zgoda/odmowa zgody na 
transfer danych do państwa trzeciego), Generalny Inspektor dysponuje znaczącym 
zakresem swobody decyzyjnej, choć w literaturze wskazuje się, iż na przykład przy-
czyny odmowy rejestracji zbioru wskazane zostały w u.o.d.o. w sposób taksatywny. 
Oznacza to, iż w razie ich wystąpienia GIODO obowiązany jest odmówić rejestracji 
zbioru. Godzi się jednak spostrzec, iż niektóre z owych podstaw ustawa formułuje 
w sposób wyjątkowo szeroki (por. zwłaszcza art. 44 ust. 1 pkt 2 u.o.d.o. odwołujący 
się do podstawowych zasad i reguł przetwarzania danych osobowych, określonych 
w art. 23 – 30 u.o.d.o.)101. W celu umożliwienia Generalnemu Inspektorowi przy-
musowego wyegzekwowania wykonania obowiązków wynikających z jego decyzji, 
nowelizacją u.o.d.o. z 2010 r. ustawodawca wyposażył GIODO w uprawnienia eg-
zekucyjne (art. 12. pkt 3 u.o.d.o. odwołujący się do ustawy o postępowaniu egze-
kucyjnym w administracji102). Typowym środkiem egzekucyjnym, który może być 
przez organ ochrony danych wykorzystywany, jest grzywna w celu przymuszenia103. 

Wśród niewładczych form działania GIODO zwrócić uwagę należy przede 
wszystkim na działania sygnalizacyjne104, a wśród nich zawiadomienie organów 
ścigania o  popełnieniu przestępstwa przeciwko ochronie danych osobowych 
(art. 19 u.o.d.o.) oraz wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub innego 
przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia 

101 Zob. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, s. 644.
102 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. 
Dz.U. z 2016, poz. 599 ze zm.).
103 Zob. P. Fajgielski, Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – zakładane cele, s. 2–5.
104 Zob. G. Sibiga, Wystąpienie – nowa kompetencja Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, w: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych 2010, G. Sibiga (red.), Monitor 
Prawniczy 2011, Nr 3, s. 25–30.
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do uchybień w zakresie ochrony danych osobowych (art. 17 ust. 2 u.o.d.o.). W grupie 
działań sygnalizacyjnych na szczególną uwagę zasługują jednakże przede wszyst-
kim działania zwane „rzecznikowskimi”105. Są to wprowadzone w marcu 2011 r. 
uprawnienia Generalnego Inspektora do kierowania wystąpień zmierzających do 
zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Adresatami wystąpień mogą 
być organy państwowe, organy samorządu terytorialnego, państwowe i komunalne 
jednostki organizacyjne, podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne, 
osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi 
oraz inne podmioty. Ponadto Generalny Inspektor może występować do właści-
wych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie 
bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 
(tak zwana pośrednia inicjatywa prawodawcza106). Podmiot, do którego zostało 
skierowane wystąpienie lub wniosek, jest obowiązany ustosunkować się do niego 
na piśmie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania (art. 19a u.o.d.o.)107. Siłą rze-
czy, zwłaszcza biorąc pod uwagę zakres podmiotowy adresatów, ustawodawca nie 
wprowadził sankcji za brak należytego ustosunkowania się do wystąpień i wniosków 
Generalnego Inspektora. Choć wystąpienia nie mogą zastępować decyzji nakazo-
wych Generalnego Inspektora, to jednak z dużym prawdopodobieństwem będą 
odgrywać istotną rolę w „miękkim” kształtowaniu praktyki stosowania przepisów 
o ochronie danych osobowych. Godzi się odnotować, iż swoiste wystąpienia (tak 
zwane „sygnalizacje”) były kierowane do administratorów danych przez Generalnego 
Inspektora także przed nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych. Wobec 
braku podstawy ustawowej praktykę tego rodzaju należy jednak oceniać krytycznie108. 

Do kategorii działań faktycznych ze sfery materialno-technicznej zaliczyć 
można na przykład prowadzenie przez GIODO ogólnokrajowego, jawnego re-
jestru zbiorów danych osobowych (art. 42 ust 1 u.o.d.o.). Również do kategorii 
czynności materialno-technicznych zalicza się rejestrację zbioru przez GIODO 
(w przeciwieństwie do odmowy rejestracji następującej w drodze decyzji admini-
stracyjnej – por. art. 44 ust. 1 u.o.d.o.) oraz czynność wydania administratorowi 
danych i na jego żądanie zaświadczenia o zarejestrowaniu zbioru przez GIODO 
(art. 42. ust. 3 i 4 u.o.d.o.)109.

105 Zob. G. Sibiga, Wprowadzenie, w: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych 2010 oraz 
P. Fajgielski, Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – zakładane cele, s. 2–5.
106 Zob. G. Sibiga, Wystąpienie – nowa kompetencja Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, w: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych 2010, G. Sibiga (red.), Monitor 
Prawniczy 2011 Nr 3, s. 25–30.
107 Art. 19a dodany ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497).
108 Podobnie: G. Sibiga, Wystąpienie – nowa kompetencja, s. 25–30.
109 Zob. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, s. 623–636, Prawne 
formy działania administracji i  ich sądowa kontrola, w: Prawo administracyjne, Z. Niewiadomski 
(red.), Warszawa 2011, s. 222–223, oraz J. Zimmermann, Prawo administracyjne, s. 290.
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Na zakończenie czynionych tu uwag należy podkreślić, iż postępowanie 
w sprawach uregulowanych w ustawie o ochronie danych osobowych prowadzi 
się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (o ile przepisy 
u.o.d.o. nie stanowią inaczej – zob. art. 22 u.o.d.o.). 

7. Ocena regulacji

Dziedzina ochrony danych osobowych zyskuje we współczesnym świecie bezu-
stannie na znaczeniu. Informacje, w tym informacje dotyczące osób fizycznych, 
uchodzą za „paliwo” współczesnego świata i współczesnej gospodarki. O ile jednak 
wszelkie informacje, włączywszy w to dane osobowe, mają być wykorzystywane 
w celach zgodnych z prawem, o tyle zachodzi coraz poważniejsze ryzyko nadużyć. 
Szczególną kategorię takich nadużyć stanowi m.in. możność wykorzystywania 
zagregowanych danych osobowych przetwarzanych w wielkich ilościach (feno-
men Big Data) w celu oddziaływania na decyzje jednostek. Oddziaływanie tego 
rodzaju – często nieuświadomione przez jednostki – może dotyczyć nie tylko 
kluczowych decyzji życiowych, ale też aktu wyborczego. Tym sposobem nieure-
gulowana dostępność i wykorzystywanie danych osobowych może godzić w nasze 
podstawy systemu demokratycznego. 

Tym sposobem konsekwencje ewentualnych nieprawidłowości w omawianej 
dziedzinie mogą zachwiać prawno-politycznym porządkiem, prowadząc do swoistej 
erozji państwowej suwerenności i jej „przejmowania” przez podmioty władne na 
ogromną skalę zbierać i przetwarzać informacje. 

Stąd doniosła rola zarówno publicznoprawnej regulacji materii ochrony da-
nych osobowych, jak i organu ochrony danych osobowych w uprawnieniach rzecz-
nikowskich. Wskazana regulacja i organy mają bowiem przynajmniej w pewnym 
zakresie minimalizować wspomniane zagrożenia, choć wobec bezprecedensowego 
tempa rozwoju technik przetwarzania danych osobowych, prawodawcy i organy 
administracji zmuszone są bezustannie reagować na zmieniające się realia (postawa 
reaktywna). 

Unijna reforma prawa ochrony danych osobowych zdaje się nie spowodować 
w omawianym zakresie przełomu, choć na aprobatę zasługuje m.in. przyznanie 
krajowym organom ochrony danych osobowych uprawnień do nakładania kar 
finansowych podobnych do nakładanych na przykład już przez UOKiK. 

Dzięki tej długo oczekiwanej zmianie dziedzina ochrony danych osobowych 
zyska w procesach oceny ryzyk i sferze zgodności działalności z prawem (com-
pliance) należne jej miejsce. 
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ROZDZIAŁ VIII

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI 
SEKTORA PUBLICZNEGO

Agnieszka Piskorz-Ryń

1. Uwagi wprowadzające

Administracja publiczna i regulujące jej działanie prawo administracyjne pełni 
różną rolę w odniesieniu do informacji jako dobra niematerialnego. Klasyfikacji 
tych ról, opierając się na poglądach S. Biernata, dokonała G. Szpor1. Władza pu-
bliczna pełni, po pierwsze, funkcję regulatora, jak chodzi o wymianę dóbr, po 
drugie, przyznaje prawo do dóbr, ponieważ domeną władzy publicznej jest usta-
nawianie tego prawa, po trzecie, dokonuje reglamentacji dostępu do informacji2. 
Prawo do ponownego wykorzystywania mieści się w ramach tej drugiej funkcji. 
Władze publiczne dla realizacji swoich obowiązków tworzą zasób informacyjny 
służący do wykonywania zadań publicznych. Może być on wykorzystywany w in-
nych celach o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym przez różne podmioty. 
Ma on duże znaczenie ekonomiczne. Jego powtórne używanie jest szczególnie 
istotne w społeczeństwie informacyjnym, gdzie dane są tym, czym dla rewolucji 
przemysłowej był dostęp do środków produkcji. Przedmiotem regulacji ponownego 
wykorzystywania jest określenie zasad i trybu używania tego zasobu w innych ce-
lach niż wykonywanie zadań publicznych przez podmioty nienależące do organów 
władzy publicznej. Kształtuje ona również obowiązki podmiotów zobowiązanych 
dotyczące udostępniania i przekazywania do ponownego wykorzystywania tego 

1 S. Biernat, Problemy prawne sprawiedliwego rozdziału dóbr przez państwo, Kraków 1985, passim.
2 G. Szpor, Informacja w zagospodarowaniu przestrzennym. Zagadnienia administracyjnoprawne, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1719, Katowice 1998, s. 28–30.
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zasobu. Takie podejście jest charakterystyczne dla krajów członkowskich UE. 
W Stanach Zjednoczonych jest inaczej, uzyskanie dostępu do informacji, w oparciu 
o ustawę o wolności informacji, automatycznie zakłada możliwość jej ponownego 
używania, pozostawiając poza zakresem regulacji prawnej zasady postępowania 
z dokumentami przekazanymi w ramach tej procedury3. Możliwość komercyjnego 
wykorzystywania jest więc naturalną konsekwencją uzyskania dostępu4. 

Poprzez przyjęcie dyrektywy 2003/98/WE5 w UE zdecydowano się na stwo-
rzenie odrębnej procedury dla realizacji ponownego wykorzystywania opierają-
cej się i nienaruszającej procedury dostępu do informacji publicznej, ale od niej 
odrębnej. Ponowne wykorzystywanie jest więc przykładem europeizacji prawa 
administracyjnego. Przed jej przyjęciem i implementowaniem jedynie w nielicz-
nych państwach kwestia ta była prawnie uregulowana, jak również była przed-
miotem zainteresowania doktryny. Prawo to jest więc przykładem przeniesienia 
na grunt krajowy rozwiązań prawnych, które długo by nie powstały, gdyby nie 
„inspiracja” Komisji Europejskiej w tym zakresie. Poprzez postanowienia dyrek-
tywy zdecydowano o odrębności prawa do ponownego wykorzystywania i jego 
samodzielnym charakterze, jak również o poddaniu tej sfery życia publicznego 
regulacji administracyjnej.

Ponowne wykorzystywanie jest związane z koncepcją otwartego rządu (ang. 
open government ). Jest ona odpowiedzią na zmiany zachodzące w życiu społecz-
nym na początku XXI w., takie jak powstanie serwisów informacyjnych nowej 
generacji opartych na zasadach Web 2.0. Internet jako neutralna platforma pozwala 
„nasycać” go różnymi treściami, a dzięki nowym technologiom możliwe jest zaan-
gażowanie użytkowników sieci przy tworzeniu jej zasobów. Rolą serwisów nowej 
generacji jest również wypracowanie ram dla ich aktywności i tworzenia struktur 
dla otwartej współpracy, produkcji i dystrybucji danych. Dla otwartego rządu 
ważna jest wiedza, informacja i partycypacja. Założenia open government opierają 
się na prawie do wiedzy, prawie do informacji ujmowanej szeroko oraz demokracji 
partycypacyjnej6. Cechuje go również nowe podejście do jawności, która może być 
określana jako jawność 2.0. Charakteryzuje się dążeniem do proaktywnego dostępu 
do informacji o charakterze publicznym, a także otwarciem zasobów publicznych. 
Informacje będące w posiadaniu władzy publicznej powinny służyć ogółowi, który 

3 G. Papapavlou, Public sector information initiatives in the European Union, w: Infoethics 2000 
Ethical, legal and societal challenges of cyberspace Third International Congress, UNESCO 2000, s. 119.
4 A. Cerrillo-i-Martínez, The Reuse of Public Sector Information in Europe and Its Impact on 
Transparency, European Law Journal, 2012 Vol. 18, No. 6, s. 771–772.
5 Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie 
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U.UE.L.2003.345.90, Dz.U.UE-
-sp.13-32 701).
6 B. Banaszak, M. Bernaczyk, Konsultacje społeczne i prawo do informacji o procesie prawo-
twórczym na tle Konstytucji RP oraz postulatu otwartego rządu, Zeszyty Naukowe Sądownictwa 
Administracyjnego 2012, Nr 4, s. 19.
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dzięki współpracy i realizacji modelu produkcji społecznej oraz celów gospodar-
czych i pozagospodarczych, w oparciu o nie, stworzy produkty o wartości doda-
nej. Ponowne wykorzystywanie informacji nie może być postrzegane wyłącznie 
w kategoriach ekonomicznych. Jest tak, ponieważ dostęp do danych ma również 
podstawy demokratyczne, zakłada dzielenie się przez władzę publiczną wspólnym 
dobrem (danymi) we wspólnym interesie. Ponowne wykorzystywanie w zakresie 
dóbr kultury pozwala w niej uczestniczyć szerokim rzeszom zainteresowanych.

Jako cele wprowadzenia rozwiązań prawnych ponownego wykorzystywania 
w krajach członkowskich wskazać należy przede wszystkim na te, które skłoniły 
najpierw Komisję Europejską, a później Parlament Europejski do uchwalenia dy-
rektywy. Do celów ekonomicznych zaliczyć należy wzrost gospodarczy i stworzenie 
nowych miejsc pracy oraz wytwarzanie nowych produktów i usług cyfrowych. 
Komisja Europejska chciała przede wszystkim zapewnić wzrost gospodarczy, 
zakładając, że otwarcie danych publicznych pozwoli konkurować gospodarce 
europejskiej z amerykańską. Dane publiczne są bowiem danymi wielokrotnego 
użytku i mogą być wykorzystywane przez wielu użytkowników jednocześnie dla 
stworzenia różnych produktów i usług. Sektor przedsiębiorstw może tworzyć 
w oparciu o nie wartość dodaną i zaspokajać w ten sposób potrzeby rynku, po-
wodując wzrost zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Informacje 
sektora publicznego są również podstawą dla wielu informacyjnych produktów 
cyfrowych i stanowią ważny surowiec dla nowych usług, których część nigdy by 
nie powstała, gdyby nie działanie sektora przedsiębiorstw. Z jednej strony, ich 
wytworzenie nie jest możliwe bez informacji sektora publicznego, z drugiej – ze 
względu na ich charakter – władze publiczne nie podjęłyby się ich tworzenia. 

Do celów pozaekonomicznych ponownego wykorzystywania zaliczyć należy 
przede wszystkim rozwój społeczeństwa informacyjnego i naukowego. Dzięki 
ponownemu wykorzystywaniu powstają nowe produkty i usługi umożliwiające 
łatwiejszy dostęp do wiedzy i zapewniają lepsze możliwości jej zdobywania. Jednym 
z aspektów dostępu do wiedzy jest dostęp do dziedzictwa kulturalnego poprzez 
zapewnienie jego powszechnej dostępności. Digitalizacja dorobku kulturowego 
państw członkowskich, udostępnianie go w Internecie umożliwia każdemu dostęp 
do kultury i wiedzy oraz pozwala promować bogactwo i różnorodność dziedzic-
twa kulturowego Europy7. Zapewnia również dzięki nowym funkcjonalnościom 
produktów i usług lepszy, efektywniejszy dostęp do informacji publicznej. Obecnie 
barierą dla sprawowania społecznej kontroli z wykorzystaniem informacji publicz-
nej jest liczba danych. Ponowne wykorzystywanie może więc ułatwić korzystanie 
w praktyce z prawa dostępu do informacji publicznej. Wpływa ono również na 
poprawę jakości danych publicznych. Podmioty zobowiązane uzyskują bowiem 
informację zwrotną od ponownych użytkowników i użytkowników końcowych, 

7 Konkluzje Rady z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie digitalizacji dorobku kulturowego i udostęp-
niania go w Internecie oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2012/C 169/02).
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która pozwala zainteresowanemu organowi sektora publicznego na poprawę jakości 
gromadzonych informacji8.

2. Podstawy prawne

Minimalny zestaw reguł dotyczących ponownego wykorzystywania określa 
Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 
2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego9. 
Została zmieniona Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z 2013/37/UE 
z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego10. Jeżeli w rozdziale tym będzie 
mowa o dyrektywie bez wyraźnego wskazania, o jaką dyrektywę chodzi, rozumieć 
należy dyrektywę 2003/98/WE po jej nowelizacji dokonanej dyrektywą 2013/37/UE.

Prawo do ponownego wykorzystywania nie jest uregulowane w Konstytu-
cji RP. Jego podstaw można poszukiwać jednak w jej przepisach, w szczególności 
w art. 54 ust. 1, który musi być skorelowany z obowiązkiem organów władzy 
publicznej do stworzenia warunków urzeczywistniania wolności informacyjnej11. 
Konstytucja RP wyznacza jedynie minimalny standard ochrony w tym zakresie, 
co nie oznacza, że ustawa nie może regulować danego uprawnienia szerzej, jeżeli 
jest ono zgodne z wartościami konstytucyjnymi. Wolność informacyjna nie stoi na 
przeszkodzie, by prawodawca tworzył instytucjonalne i proceduralne gwarancje 
ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. To bowiem ułatwia re-
alizowanie tej wolności12.

Dla implementacji dyrektywy 2013/37/UE uchwalono ustawę z dnia 25 lutego 
2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego13, określaną 
dalej jako u.p.w. Reguluje ona zasady i tryb udostępniania i przekazywania infor-
macji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które 
udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania 
oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie. Wcześniej kwestie 

8 Motyw 4 preambuły dyrektywy 2013/37/UE.
9 Dz.U.UE.L.2003.345.90, Dz.U.UE-sp.13-32 701.
10 Dz.Urz. UE L 175 z 2013, s. 1.
11 Prawo do ponownego wykorzystywania należy łączyć z wolnością jednostki, zwłaszcza okre-
śloną w art. 54 ust. 1 lub 74 Konstytucji RP łączy M. Bernaczyk, Opinia prawna z dnia 21 września 
2011 r. o ustawie z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej 
oraz niektórych innych ustaw, Wrocław; (https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/12/
Opinia_Re_Use.pdf) dostęp 1.12.2016, s. 11.
12 A. Syryt, Konstytucyjne uwarunkowania ponownego wykorzystywania informacji sektora 
publicznego, w: Jawność i jej ograniczenia, red. G. Szpor, Tom V, Dostęp i wykorzystywanie, A. Piskorz- 
-Ryń (red.), Warszawa 2015, s. 185–220.
13 Dz.U. z 2016 r., poz. 352 ze zm.
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te były unormowane w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej14, zwanej dalej u.d.i.p.

Zasady ponownego wykorzystywania mogą określać również ustawy szcze-
gólne. Jedynym aktem podustawowym wydanym w celu wykonania u.p.w. jest 
rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. 
w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji 
sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe15. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje 
je w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji. 

3. Pojęcia podstawowe 

Dla omawianej problematyki terminami podstawowymi jest ponowne wykorzy-
stywanie i pojęcie „informacji sektora publicznego”, zwanej dalej isp. Istotne jest 
również zdefiniowanie „podmiotu zobowiązanego” i „użytkownika”. Są one jednak 
elementami definicji legalnej ponownego wykorzystywania isp.

Pojęcie ponownego wykorzystywania jest zdefiniowane w dyrektywie o po-
nownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Ponowne wykorzy-
stywanie oznacza, zgodnie z art. 2 ust. 4 dyrektywy, wykorzystywanie przez osoby 
fizyczne lub prawne dokumentów będących w posiadaniu organów sektora pu-
blicznego, do celów komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż ich pierwotne 
przeznaczenie w ramach zadań publicznych, dla których te dokumenty zostały wy-
produkowane. Ponownym wykorzystywaniem nie jest wymiana dokumentów między 
organami sektora publicznego wyłącznie w wykonaniu ich zadań publicznych. Przez 
ponowne wykorzystywanie, zgodnie z art. 2 ust. 2 u.p.w., należy rozumieć wykorzy-
stywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, 
w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla 
którego informacja została wytworzona. Ponownym wykorzystywaniem w rozumie-
niu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego 
przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu 
zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań (art. 2 ust. 3 u.p.w.). 

Definicja legalna ponownego wykorzystywania na gruncie u.p.w. jest zbliżona 
do istniejącej wcześniej na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
Zasadnicze jej elementy pozostały bez zmian. Obecna definicja, jak i jej poprzed-
niczka były przedmiotem krytyki ze strony doktryny. Wskazuje się przede wszyst-
kim na problemy interpretacyjne związane z odróżnieniem prawa do informacji 

14 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.
15 Dz.U. z 2016, poz. 1011.
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publicznej od ponownego wykorzystywania isp16. Na problemy definicyjne wska-
zuje Małgorzata Jaśkowska. Autorka zauważa, że nie można wskazać jednolitych 
kryteriów odróżnienia pojęcia prawa dostępu do informacji, od pojęcia prawa do 
ponownego wykorzystywania. O tym, czy w konkretnej sytuacji dochodzi do udo-
stępnienia informacji, czy do jej ponownego wykorzystywania, decyduje wytwórca 
(czasem dysponent informacji), wskazując warunki ponownego wykorzystywania in-
formacji (tj. urzędowe jej udostępnienie lub na wniosek). W takiej sytuacji wskazanie 
w literaturze przedmiotu i w orzecznictwie kryteria, choć nie rozstrzygają ostatecznie 
o delimitacji, mogą mieć charakter pomocniczy, spełniając rolę argumentacyjną. 
Wątpliwości na tym tle powinny być jednak, co do zasady, rozstrzygane ad causum17. 

W definicji legalnej ponownego wykorzystywania można wyróżnić następu-
jące elementy:
• wykorzystywanie (użytkowy charakter prawa), 
• w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny 

cel, dla którego informacja została wytworzona (element teleologiczny), 
• przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami” (zakres podmiotowy), 
• informacji sektora publicznego (zakres przedmiotowy). 

Prawo do ponownego wykorzystywania jest to  prawo użytkowe18. Na 
aspekt ten wskazuje Grzegorz Sibiga, pisząc o „wtórnej eksploatacji” informa-
cji19. Pierwszym elementem definicji jest „wykorzystywanie”. Pojęcie to w języku 
naturalnym oznacza użycie czegoś dla osiągnięcia określonego celu, zysku20, 
a „użycie” to zaś „zrobienie z czegoś użytku”21. Nie będzie więc wykorzystywaniem 

16 Por. B. Dziliński, Prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Uwagi na tle 
transpozycji dyrektywy 2003/98/WE z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania 
informacji sektora publicznego, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2012, 
Nr 4, s. 37 i n; M. Maciejewski, Prawna regulacja ponownego wykorzystywania informacji publicz-
nych, w: Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, 
europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, G. Sibiga (red.), Warszawa 2013, s. 265 i n.; 
M. Jaśkowska, Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, w: Dziesięć lat polskich doświadczeń 
w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, Tom II, J. Sługocki (red.), Wrocław 2014, 
s. 280–288; A. Piskorz-Ryń, Pojęcie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 
w świetle dyrektywy 2003/98/WE, Samorząd Terytorialny 2015, Nr 4, passim; M. Bernaczyk, Ponowne 
wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zarys instytucji, (http://www.innowacyjna.zpp.pl/
contents/zpp/pdf/konf_inaugurujaca/Innowacyjna_Wroclaw_Informacja_publicznej_Bernaczyk.
pdf. dostęp 30.10.2016), s. 3–4.
17 M. Jaśkowska, Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, w: Dziesięć lat w Unii Euro-
pejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, Tom II, J. Sługocki (red.), Wrocław 2014, s. 291.
18 Zob. M. Maciejewski, Prawna regulacja ponownego wykorzystania, s. 271.
19 G. Sibiga, Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji 
publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk 4434) z dnia 26 lipca 2011 r., druk sejmowy nr 4555/
VII kad., s. 3.
20 Słownik języka polskiego, Tom III, PWN Warszawa 1981, s. 809.
21 Tamże, s. 644.
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dokumentu wyłącznie zapoznanie się z jego treścią czy też fizyczne jego posiada-
nie. Mariusz Maciejewski wskazuje, że dla zaistnienia wykorzystywania konieczna 
jest określona aktywność podmiotu wobec przedmiotu22. Dla definiowania pojęcia 
„wykorzystywanie” za niewystarczające uznać należy jednak odwołanie się wy-
łącznie do wykładni językowej. Dla właściwego jego zrozumienia konieczna jest 
wykładnia prounijna, uwzględniająca cele dyrektywy 2003/98/WE. Za ponowne 
wykorzystywanie uznać należy więc używanie isp w celach ekonomicznych i po-
zaekonomicznych, dla stworzenia produktów i usług o wartości dodanej. Istotnym 
komponentem definicji ponownego wykorzystywania, rzutującym na rozumienie 
pojęcia „wykorzystywanie”, a nie wynikającym wprost z definicji legalnej, jest 
wartość dodana. W art. 11 ust. 1 dyrektywy 2003/98/WE wskazano, że ponowne 
wykorzystywanie dokumentów jest otwarte dla wszystkich potencjalnych uczest-
ników rynku, nawet jeśli jeden lub kilku z nich już wykorzystuje oparte na tych 
dokumentach produkty o wartości dodanej. Dla zdefiniowania ponownego wy-
korzystywania isp odwołać należy się więc do wykładni funkcjonalnej, poprzez 
odniesienie do funkcji, roli, celu, jaki ma spełnić akt normatywny podejmowany 
przez prawodawcę. Dyrektywy tej wykładni każą odwoływać się do tego, co chciał 
osiągnąć prawodawca, wydając dany akt. Ponowne wykorzystywanie informacji 
sektora publicznego oznacza wszelkie twórcze wykorzystywanie danych, np. 
poprzez zwiększenie wartości danych, łączenie danych z różnych źródeł w celu 
wytworzenia pożądanego rezultatu i rozwijanie aplikacji, zarówno w celach ko-
mercyjnych, jak i niekomercyjnych23. Elżbieta Olejniczak-Szałowska krytykuje 
polską wersję językową dyrektywy, wskazując, że w znaczeniu powszechnie przy-
jętym w języku polskim wyraz „ponowne” oznacza tyle co powtórne, wznowione, 
zaś wyraz „ponowić” oznacza wznowić, podjąć na nowo, wrócić do, reaktywować, 
przywrócić itp. Tymczasem, jak należy wnioskować z treści definicji zawartej 
w art. 2 pkt 4 dyrektywy, mamy do czynienia z wprowadzeniem do polskiego 
ustawodawstwa nowej instytucji – nowego sposobu korzystania z informacji pu-
blicznej24. Na aspekt korzyści, przy definiowaniu ponownego wykorzystywania, 
wskazuje Michał Bernaczyk. Jest to w gruncie rzeczy prawo do publicznoprawnej 
usługi polegającej na odpowiednim przygotowaniu danych do prospektywnego 
przedsięwzięcia realizowanego przez wnioskodawcę25.

22 Tamże, s. 271.
23 P. Drobek, A. Piskorz-Ryń, Prawne problemy ponownego wykorzystania zasobów rejestrowych. 
Zagadnienia wybrane, w: Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, A. Gryszczyńska (red.), 
Warszawa 2016, s. 209.
24 E. Olejniczak-Szałowska, Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych. Zarys problem, 
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2012, Nr 270, s. 117.
25 B. Banaszak, M. Bernaczyk, Konsultacje społeczne i prawo do informacji o procesie prawotwór-
czym na tle Konstytucji RP oraz postulatu „otwartego rządu” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Admi-
nistracyjnego 2012, Nr 4, s. 29; M. Bernaczyk, Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, s. 6.
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Elementem definicji rodzącym największe problemy w praktyce jest jej aspekt 
teleologiczny. Nie każde wykorzystywanie może być uznane za ponowne wyko-
rzystywanie. Decyduje cel, w jakim isp jest używana. Ustawodawca wskazuje, 
że używanie isp musi odbywać się w celach komercyjnych lub niekomercyjnych 
innych niż ich pierwotne przeznaczenie w ramach zadań publicznych, dla których 
dokumenty zostały wyprodukowane (art. 2 ust. 2 u.p.w.). Uzupełnieniem tego 
przepisu jest art. 2 ust. 3 u.p.w., zgodnie z którym ponownym wykorzystywa-
niem w rozumieniu omawianej ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie 
informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne 
innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu reali-
zacji takich zadań. Cel ponownego wykorzystywania może być komercyjny lub 
niekomercyjny. Rozróżnienie tych celów nie ma istotnego znaczenia dla defi-
nicji ponownego wykorzystywania. Dzięki jego wprowadzeniu nie ma jednak 
wątpliwości, że dozwolone jest wykorzystywanie isp zarówno komercyjne, jak 
i niekomercyjne26. 

W pozostałym zakresie problem celu ponownego wykorzystywania jest źró-
dłem problemów interpretacyjnych. Odwołując się wprost do definicji legalnej, 
nie pozwala on bowiem odróżnić dostępu do informacji i prawa do ponownego 
wykorzystywania. Udostępnianie informacji publicznej jest zadaniem o charak-
terze subsydiarnym, wraz z wykonywaniem zadań publicznych i wydatkowaniem 
środków publicznych powstaje obowiązek o charakterze dodatkowym. Informacja 
publiczna, z wyjątkiem informacji przetworzonej, nie jest tworzona wyłącznie po 
to, by udostępniać ją obywatelom. Przyjęcie dla definiowania ponownego wy-
korzystywania literalnego brzmienia omawianej definicji oznaczałoby, że każde 
udostępnienie informacji na zasadach określonych w u.d.i.p. jest jej ponownym 
wykorzystywaniem (z wyjątkiem informacji przetworzonej, która wymaga stwo-
rzenia nowej informacji na potrzeby określonego wniosku z informacji prostych 
istniejących w podmiocie zobowiązanym). Cel ponownego wykorzystywania musi 
być inny niż pierwotne przeznaczenie w ramach zadań publicznych, dla których 
dokumenty zostały wyprodukowane. Konieczna jest więc zmiana celu z pierwot-
nego na wtórny (inny niż pierwotne przeznaczenie w ramach zadań publicznych). 
W przypadku udostępniania informacji publicznej, poza informacją przetworzoną, 
cel tego udostępnienia jest inny niż pierwotne przeznaczenie w ramach zadań 
publicznych. 

W związku z powyższym zaproponować należy inny, odchodzący od literal-
nego brzmienia definicji legalnej sposób definiowania ponownego wykorzysty-
wania w oparciu o kryterium celu. Polski ustawodawca cel pierwotny definiuje 
wąsko, poprzez odwołanie się do celu, w jakim informacja została wytworzona. 
Przyjęte przez niego rozumienie odbiega od postanowień dyrektywy 2003/98/WE.  

26 A. Piskorz-Ryń, Zakres przedmiotowy stosowania przepisów, w: Ponowne wykorzystywanie 
informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji 2016 r., s. 31.
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Zgodnie bowiem z jej art. 2 ust. 4, o celu pierwotnym możemy mówić, jeżeli za-
istnieje zgodność celu wykorzystywania dokumentów sektora publicznego z pier-
wotnym przeznaczeniem w ramach zadań publicznych, dla których te dokumenty 
zostały wyprodukowane. W motywie 8 dyrektywy w jej pierwotnym brzmieniu 
wskazano, że wypełniając zadania publiczne, organy sektora publicznego zbierają, 
produkują, reprodukują i rozpowszechniają dokumenty. Ich użycie do innych celów 
jest ich ponownym wykorzystywaniem. Na gruncie dyrektywy konieczna jest zmiana 
przeznaczenia tej informacji z celu pierwotnego na wtórny, a co za tym idzie, po-
nownym wykorzystywaniem isp jest jedynie takie jej używanie, które nie mieści 
się w pierwotnym przeznaczeniu w ramach wykonywania zadań publicznych27. 
Pierwotnym przeznaczeniem informacji może być każdy cel w ramach zadań 
publicznych. Obejmuje on nie tylko cel wytworzenia dokumentu, ale i inne cele 
w ramach zadań publicznych. Wtórnym celem jest zatem każde inne przeznacze-
nie niż pierwotne, czyli takie, które nie mieści się w ramach wykonywania zadań 
publicznych28. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, rozumienie pierwotnego 
celu publicznego w definicji legalnej zawartej w u.p.w. zostało zawężone. Niemniej 
jednak i ustawodawca krajowy pozostawia użycie informacji w innym celu niż 
wykonywanie zadań publicznych poza zakresem ponownego wykorzystywania 
(art. 6 ust. 4 pkt 1 u.p.w.). Cel pierwotny jest związany z wykonywaniem zadań pu-
blicznych, cel wtórny jest to inny cel niż pierwotny (niezwiązany z wykonywaniem 
zadań publicznych). Rozróżnienie celu pierwotnego i wtórnego następuje według 
kryterium wykonywania zadania publicznego, a co za tym idzie – za ponowne 
wykorzystywanie traktować należy jedynie takie używanie isp przez użytkownika, 
które nie jest związane z wykonywaniem zadania publicznego. Wykonywanie 
zadań publicznych poprzez tworzenie innowacyjnych usług nie jest ponownym 
wykorzystywaniem29. 

Zwrócić należy jednak uwagę na możliwość tożsamości celu pierwotnego 
i wtórnego. Podmiot publiczny, wykonując zadanie publiczne, może realizować 
określony cel. Ten sam cel, ponownie wykorzystując isp (nie wykonując zadania 
publicznego), może realizować inny podmiot niepubliczny30. Problem ten jest po-
ruszany w piśmiennictwie. Jak zauważa Jan Stefanowicz, bardzo często ponowne 
wykorzystanie informacji publicznej stanowić będzie w rzeczywistości, w obsza-
rach takich jak: kultura, ochrona zdrowia, polityka zatrudnienia – dopełnienie 
realizacji celu pierwotnego, dla którego informację wytworzono31. Do podobnych 

27 B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, M. Sakowska- Baryła, J. Wyporska-Frankiewicz, Ustawa o ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, Warszawa 2017, A. Piskorz-Ryń (red.), 
s. 32–33.
28 A. Piskorz-Ryń, Zakres przedmiotowy stosowania przepisów, s. 32 i n.
29 Tamże, s. 32.
30 Tamże, s. 33.
31 J. Stefanowicz, Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz 
niektórych innych ustaw (druk 4434), sporządzona dnia 26 lipca 2011 r., druk senacki nr 1352.
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wniosków dochodzi Wojciech Sawczuk, uznając, że informacja może być przez 
uprawnionego wykorzystywana w celach w pełni tożsamych, z tymi, dla których 
została pierwotnie wytworzona i wykorzystywana przez organ32. W przypadku 
ponownego wykorzystywania zasobów dziedzictwa kulturowego będących w po-
siadaniu bibliotek, archiwów i muzeów problem ten staje się tym bardziej istotny. 
Tożsamość celu pierwotnego i wtórnego będzie w tym przypadku zjawiskiem 
bardzo częstym. Nawet jeżeli cel wtórny wykorzystywania będzie celem ekono-
micznym, to jednocześnie będzie realizował cele pozaekonomiczne (prawo do 
wiedzy, prawo do korzystania z zasobów dziedzictwa kulturowego)33. Przyjęcie, 
że ponownym wykorzystywaniem jest jedynie takie używanie isp, które odbywa 
się poza wykonywaniem zadań publicznych, powoduje, że tożsamość celów nie 
ma istotnego znaczenia dla definiowania opisywanego pojęcia.

Kolejnym elementem konstrukcyjnym definicji jest pojęcie informacji sek-
tora publicznego. Przez co należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie 
od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, 
dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, 
o których mowa w art. 3 u.p.w. W definicji tej można wyodrębnić następujące 
elementy: po pierwsze – zakres przedmiotowy, po drugie – utrwalenie, po trze-
cie – posiadanie przez podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 3 u.p.w. 
Rozważania na ten temat rozpocząć należy od przyjęcia definicji informacji. 
Pojęcie to jest różnie ujmowane w różnych dyscyplinach naukowych. Na potrzebę 
interdyscyplinarnego uzgodnienia definicji informacji zwraca uwagę G. Szpor, 
proponując odrzucenie tych fragmentów definicji dziedzinowych, które kolidują 
z ustaleniami innych dyscyplin, i wyodrębnienie z poszczególnych definicji ele-
mentów niesprzecznych34. Zabieg ten prowadzi do przyjęcia, że informacja jest 
przenaszalnym dobrem niematerialnym, zmniejszającym niepewność35. Informacją 
sektora publicznego jest każda treść lub jej część. Ustawodawca nie wprowadza 
innego ograniczenia o charakterze przedmiotowym. Z tego względu dla uznania 
informacji za isp bez znaczenia jest to, czego ona dotyczy. Musi być utrwalona 
i znajdować się w posiadaniu podmiotów zobowiązanych. Ustawodawca nie usta-
nawia zamkniętego katalogu sposobów, w jakich utrwalenie może być dokonane. 
Definicja zawiera jedynie przykładowe ich wyliczenie, uwzględniając najczęściej 
spotykane sposoby utrwalenia: w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, 
wizualnej lub audiowizualnej. W związku z tym należy uznać, że isp może być 

32 W. Sawczuk, Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej w Biu-
letynie Informacji Publicznej. Możliwość ponownego wykorzystywania baz orzeczeń w: Jawność i jej 
ograniczenia, G. Szpor (red.), Tom 4, Znaczenie orzecznictwa, M. Jaśkowska (red.), Warszawa 2014, 
s. 256.
33 A. Piskorz-Ryń, Pojęcie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, s. 42.
34 G. Szpor, Pojęcie informacji a zakres ochrony danych w: Ochrona danych osobowych w Polsce 
z perspektywy dziesięciolecia, P. Fajgielski (red.), Lublin 2008, s. 7.
35 Tamże, s. 8.
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wyrażona w dowolnej formie i zapisana w dowolnej postaci36. Informacja musi 
być ponadto w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 
3 u.p.w. O powstaniu obowiązku decyduje rzeczywisty i obiektywny fakt posia-
dania, a nie właściwość administracyjna37. 

Dla określenia podmiotów uprawnionych ustawa posługuje się pojęciem 
„użytkownika”. Do tej kategorii zalicza osoby fizyczne, osoby prawne i  jed-
nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (art. 2 ust. 2 u.p.w.). 
W art. 5 u.p.w. prawo do ponownego wykorzystywania isp przyznaje się każdemu. 
Zakres podmiotowy prawa do ponownego wykorzystywania jest określony sze-
roko. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, a więc de facto każdy. Ustawodawca wymaga 
jedynie w przypadku realizacji tego prawa w trybie wnioskowym, by we wniosku 
zostały obligatoryjnie podane informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko 
albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy 
albo o pełnomocniku tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we 
wniosku (art. 21 ust. 3 pkt 2 u.p.w.). 

Katalog podmiotów zobowiązanych reguluje art. 3 u.p.w. Do niego ustawodawca 
zalicza cztery kategorie podmiotów. Pierwsza obejmuje jednostki sektora finansów 
publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych38; druga – inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej; trzecia – inne osoby prawne utworzone w szczególnym celu 
zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru prze-
mysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa powyżej pojedynczo 
lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot: finansują je w po-
nad 50% lub posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub sprawują nadzór nad 
organem zarządzającym, lub mają prawo do powoływania ponad połowy składu 
organu nadzorczego lub zarządzającego; czwarta związki podmiotów, o których 
mowa w  kategoriach od jeden do trzy. Ustawodawca dla określenia podmiotów, 
do których ustawa ma zastosowanie, używa określenia podmioty zobowiązane. 
W  tym znaczeniu będzie ono również stosowane w  dalszej części rozdziału. 

4. Prawa i obowiązki jednostki

Pojęciem prawa do ponownego wykorzystywania ustawodawca posługuje się je-
dynie w art. 5 u.p.w. Wskazując, że każdemu przysługuje prawo do ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego: 1) udostępnionych w systemie 

36 B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, M. Sakowska- Baryła, J. Wyporska-Frankiewicz, Ustawa o ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, s. 44.
37 A. Piskorz-Ryń, Pojęcie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, s. 37.
38 Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.
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teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji 
publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej39, zwanym dalej „centralnym repozytorium”, lub w inny 
sposób; 2) przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Treść prawa do ponownego wykorzystywania wyrażona jest w ustawie o po-
nownym wykorzystywaniu za pomocą trzech wzajemnie powiązanych i uzupeł-
niających się praw:
1) prawo do udzielenia isp (A),
2) prawo do ustalenia zasad używania isp (B),
3) prawo do używania isp w wytworzonych produktach, dobrach lub usługach (C).

Użytkownik na gruncie u.p.w. ma prawo do ponownego wykorzystywania isp, 
przez co rozumieć należy uprawnienie do używania isp w wytworzonych przez 
siebie produktach, dobrach lub usługach w granicach prawem przewidzianym 
i na ustalonych przez podmiot zobowiązany warunkach lub po uiszczeniu opłat, 
jeżeli zostały określone. Uprawnieniu temu towarzyszy po stronie podmiotu 
zobowiązanego obowiązek udostępnienia isp lub jej przekazania na wniosek 
wraz z ustaleniem zasad ponownego wykorzystywania isp. Prawo do ponownego 
wykorzystywania postrzegać należy więc jako wiązkę uprawnień i obowiązków 
łączącą użytkowników i podmioty zobowiązane, umożliwiającą wykorzysty-
wanie isp, w produktach, dobrach i usługach w celach innych niż wykonywanie 
zadań publicznych. Prawo to nie powinno być ograniczane wyłącznie do samego 
używania isp, na co wskazywałoby brzmienie art. 5 u.p.w. Dla używania isp 
konieczne jest bowiem wydanie isp, chyba że użytkownik jest w jej posiadaniu 
oraz ustalenie zasad jej wykorzystywania. Brak również podstaw do nadania 
tym prawom charakteru samodzielnego i autonomicznego. Służą one bowiem 
do realizacji prawa do używania isp. Można bowiem stwierdzić, że A i B jest 
konieczne dla realizacji C. Możliwa jest jednak sytuacja, w której A zostało zre-
alizowane w oparciu o inny stosunek faktyczny lub prawny. Realizacja prawa C 
przez użytkownika jest więc możliwa bez realizacji uprawnienia A, przy jedno-
czesnej realizacji uprawnienia B. Nie jest możliwa zaś realizacja uprawnienia C  
z pominięciem B. 

Zauważyć należy także, że w przypadku A i C uprawnieniom użytkownika 
towarzyszy po stronie podmiotu zobowiązanego obowiązek do działania lub za-
niechania. Istnieje więc między stronami tego stosunku administracyjnoprawnego 
prosty układ zależności. W przypadku B użytkownik jest jednocześnie podmiotem 
uprawnionym i zobowiązanym. Uprawnieniom użytkownika towarzyszy po stronie 
podmiotu zobowiązanego obowiązek do działania wraz z jednoczesnym obowiąz-
kiem użytkownika do przestrzegania ustalonych przez podmiot zobowiązany  
 

39 Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r., poz. 34.
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warunków lub wprowadzonych opłat. Jest to więc układ o charakterze złożonym, 
gdzie prawu odpowiada określony obowiązek strony40. Podkreślenia wymaga 
również fakt, że wiązce uprawnień składających się na prawo do ponownego wyko-
rzystywania towarzyszy po stronie podmiotów zobowiązanych prawnie określony 
ciąg czynności prawnych i faktycznych, o zróżnicowanym charakterze. Analiza 
prawnych form działania powinna być dokonywana w powiązaniu z ustaleniami 
dotyczącymi elementów składowych prawa do ponownego wykorzystywania, jak 
również zakładać poddanie ocenie wynikających z prawa ciągów działań faktycz-
nych i prawnych.

Pierwszym składającym się na prawo do ponownego wykorzystywania jest 
uprawnienie użytkownika do domagania się od podmiotu zobowiązanego udzie-
lenia isp. Jest to prawo o charakterze pozytywnym, domagania się przekazania isp, 
chyba że jest ona już w posiadaniu użytkownika. Inaczej niż w przypadku dostępu 
do informacji publicznej w odniesieniu do ponownego wykorzystywania istotnym 
jego elementem nie jest zawsze wydanie informacji. Celem realizacji tego prawa 
nie jest bowiem wyłącznie wejście w jej posiadanie, a umożliwienie jej używania 
zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli użytkownik nie jest w posiadaniu informacji, 
może domagać się od podmiotu zobowiązanego w oparciu o normę art. 23 ust. 1 
pkt 1 u.p.w. określonego zachowania polegającego na faktycznym jej wydaniu. 
Ustawa reguluje również kwestie formy, w jakiej powinna być ona udostępniona. 
Granice obowiązku wydania (udostępnienia) określają przepisy prawa. Prawo do 
ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu m.in:
1) w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji 

niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
2) w zakresie informacji będących isp, do których dostęp jest ograniczony na 

podstawie innych ustaw;
3) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
4) w zakresie informacji sektora publicznego, do których: 

a) prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych, 

b) prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie baz 
danych, 

c) prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo 
własności przemysłowej lub prawa własności przemysłowej – przysługują 
podmiotom innym niż podmioty zobowiązane.

Wydanie informacji jest czynnością materialno-techniczną, a odmowa wyrażenia 
zgody na ponowne wykorzystywanie następuje w formie aktu administracyjnego 
(decyzji administracyjnej jako kwalifikowanej formy tego aktu).

40 J. Lang, Zagadnienia wstępne, Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2013, 
s. 26.
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Kolejnym uprawnieniem jest domaganie się od podmiotu zobowiązanego 
ustalenia zasad używania isp mu udostępnionej lub będącej już w jego posiadaniu. 
W tym drugim przypadku podmiot zobowiązany nie musi ustalać, w jaki sposób 
użytkownik wszedł w jej posiadanie. Ustalenie zasad ponownego wykorzystywa-
nia następuje poprzez poinformowanie o braku warunków i opłat lub ustaleniu 
warunków ponownego wykorzystywania i opłat za ponowne wykorzystywanie lub 
jednego z nich. Ustawodawca ustanawia zasadę bezwarunkowości i bezpłatności, 
wprowadzając jednocześnie odstępstwa od tych zasad. Jedyny obligatoryjny wa-
runek, który podmiot zobowiązany musi wprowadzić, dotyczy isp mających cechy 
utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu 
przepisów ustawy o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie 
prawa majątkowe lub prawa pokrewne. W szczególności podmiot zobowiązany 
określa warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub 
pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany. Podmiot zobowią-
zany może określić warunki ponownego wykorzystywania w przypadkach innych 
niż określone powyżej. Mogą one dotyczyć:
• obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania infor-

macji od podmiotu zobowiązanego,
• obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wyko-

rzystywanej,
• zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub 

przekazywane informacje.
Określenie warunków nie może w sposób nieuzasadniony ograniczać możliwości 
ponownego wykorzystywania. Na szczególnych zasadach biblioteki, muzea i ar-
chiwa mogą ustanowić dodatkowe warunki. 

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich po-
nownego wykorzystywania bezpłatnie. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę 
za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji 
w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie 
wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Odmienne zasady ustanawiania opłat 
mogą wprowadzić muzea państwowe i samorządowe w przypadku udostępniania 
lub przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzysty-
wania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym 
lub edukacyjnym. Opłata może wtedy uwzględniać koszty gromadzenia, produ-
kowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw. Łączna 
wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy tych kosztów wraz z rozsądnym 
zwrotem z inwestycji, jednak nie wyższym niż 5 punktów procentowych powyżej 
stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. 

Uprawnienie domagania się od podmiotu zobowiązanego ustalenia zasad 
używania isp mu udostępnionej lub będącej już w jego posiadaniu, jest to prawo 
o charakterze pozytywnym. Użytkownikowi przysługuje roszczenie polegające na 
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domaganiu się od podmiotu zobowiązanego określonych świadczeń pozytywnych 
(a nie decyzji lub nie tylko decyzji)41. Świadczenie to jest realizowane poprzez 
poinformowanie użytkownika o braku warunków i opłat lub poprzez złożenie 
oferty zawierającej warunki lub opłaty. W tym przypadku widoczna jest specyfika 
ponownego wykorzystywania jako prawa informacyjnego. Świadczenie ze strony 
państwa polega bowiem na ustaleniu zasad korzystania z dobra niematerialnego, 
jakim jest isp.

Ostatnim elementem prawa do ponownego wykorzystywania jest uprawnienie 
do używania isp w wytworzonych przez siebie produktach, dobrach lub usługach 
w granicach prawem przewidzianym i na ustalonych przez podmiot zobowiązany 
warunkach, jeżeli zostały określone. Jest to prawo o charakterze negatywnym. 
Zasadnicza różnica między prawem do negatywnego działania ze strony państwa 
a prawem do pozytywnego działania ze strony państwa polega na tym, że prawa do 
negatywnego działania ze strony państwa to dla adresatów zakazy przeszkadzania, 
ograniczania lub uniemożliwiania, podczas gdy prawa do pozytywnego działania 
to nakazy ochrony, wspierania, gwarantowania42. Użytkownikowi przysługuje 
więc prawo do wykorzystywania isp, przez co rozumieć należy dozwolenie do 
wykorzystywania tej informacji, w granicach określonych przez prawo przedmio-
towe i ustalonych przez autorytatywne rozstrzygnięcie podmiotu zobowiązanego, 
odnoszące się do warunków i opłat, jak i do zaniechania jej wykorzystywania 
(prawo do nieczynienia). W tym zakresie prawo to wiąże się z konstytucyjnie 
gwarantowanymi wolnościami: pozyskiwania i rozpowszechniania informacji 
(art. 54 ust. 1 Konstytucji RP) oraz wolności gospodarczej (art. 20 Konstytucji 
RP). Ustawodawca do ustawy o ponownym wykorzystywaniu nie wprowadził 
rozwiązań prawnych dotyczących reguł wykorzystywania isp w produktach, do-
brach i usługach poza regułami dotyczącymi opłat i warunków, koncentrując się 
na obowiązkach podmiotów zobowiązanych.

5. Formy działania administracji publicznej w zakresie ponownego 
wykorzystywania

W polskim porządku prawnym obowiązki wynikające z u.p.w. są wykonywane 
przez podmioty zobowiązane, których katalog przedstawiony został w podroz-
dziale 2 oraz ich aparaty wykonawcze. W części krajów europejskich wprowadza się 
do struktury aparatu podmiotów zobowiązanych pracownika odpowiedzialnego za 

41 Klasyfikacja praw pozytywnych dokonana została w oparciu o podział dokonany przez M. Kule-
sza, Materiały do nauki prawa administracyjnego, Warszawa 1985, s. 121 i n.
42 A. Wróbel, Prawo podmiotowe publiczne, w: Instytucje prawa administracyjnego, System Prawa 
Administracyjnego, tom 1, R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2015, s. 378.
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realizację zadań z zakresu ponownego wykorzystywania. Jest tak m.in. we Francji 
i Słowenii43. Postulaty w tym zakresie są podnoszone również w Polsce44. 

Problematyka obowiązków informacyjnych państwa jest przedmiotem zain-
teresowania doktryny. To zainteresowanie wynika z roli, jaką informacja odgrywa 
współcześnie, zarówno z punktu widzenia państwa określanego jako „państwo in-
formacyjne”, jak i z punktu widzenia praw człowieka i „społeczeństwa informacyj-
nego45. Obecnie dostrzeżono również ekonomiczne i pozaekonomiczne znaczenie 
zasobu informacyjnego dla możliwości jego ponownego używania w innych celach 
niż ten, dla którego został zebrany. Dominującymi prawnymi formami działa-
nia administracji w opisywanym zakresie spraw są akty informacji. Propozycja 
wyodrębnienia „aktów informacji” (…) za najważniejszą ich cechę przyjmuje bo-
wiem treść działań tym mianem obejmowanych. Wyodrębnienie takich, umownie 
określonych jako kategoria, wszelkich działań informacyjnych może przyczynić się 
do określenia ich istoty i cech jako pewnej całości46. Akty informacji mają różny 
charakter, przyjmują formę przede wszystkim działań faktycznych (czynności 
materialno-technicznych), rzadziej obowiązki informacyjne wiążą się z wyda-
waniem decyzji administracyjnych lub postanowień (najczęściej związane jest 
to z odmową udzielenia informacji)47. W opisywanym zakresie spraw podejmowane 
są działania – czynności materialno-techniczne (udzielenie isp; poinformowanie 
o braku warunków i opłat za ponowne wykorzystywanie); akty administracyjne 
(odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie) oraz czynności cywil-
noprawne (umowa). Udostępnianie i przekazywanie na wniosek isp do ponownego 
wykorzystywania zakwalifikować należy jako czynności materialno-techniczne. 
W przypadku udostępnienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania, 
jak również w zakresie prawem dozwolonym opłaty za ponowne wykorzysty-
wanie48. W przypadku przekazania isp na wniosek podmiot zobowiązany czyni 
to bez ustalania warunków lub opłat za ponowne wykorzystywanie (art. 23 ust. 1 
pkt 1 u.p.w.). Aktem informacji jest poinformowanie o braku warunków ponownego 

43 A. Gos, Ponowne wykorzystywanie we Francji, w: Jawność i  jej ograniczenia, red. G. Szpor, 
Tom V, Dostęp i wykorzystywanie, A. Piskorz-Ryń (red.), Warszawa 2015, s. 149 i n.; D. Sybilski, 
Ponowne wykorzystywanie w Słowenii, w: Jawność i jej ograniczenia, G. Szpor (red.), Tom V, Dostęp 
i wykorzystywanie, s. 171 i n.
44 A. Piskorz-Ryń, Propozycje rozwiązań prawnych w zakresie dostępu do informacji i ponownego 
wykorzystywania, w: Jawność i jej ograniczenia, G. Szpor (red.), Tom V, Dostęp i wykorzystywanie, 
A. Piskorz-Ryń (red.), Warszawa 2015, passim.
45 M. Sthal, Szczególne prawne formy działania administracji, w: Prawne formy działania admi-
nistracji. System Prawa Administracyjnego, Tom V, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), 
Warszawa 2013, s. 377.
46 Tamże, s. 380.
47 Tamże, s. 381.
48 Art. 11 ust. 1 pkt 1 u.p.w.
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wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez 
wnioskodawcę (art. 23 ust. 1 pkt 2). Sytuacja ta ma miejsce w przypadku, w któ-
rym wnioskodawca jest w posiadaniu isp i chce jedynie, by podmiot zobowiązany 
wskazał, że warunki nie zostały ustalone. Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy 
podmiot zobowiązany w odpowiedzi na wniosek określa warunki ponownego 
wykorzystywania lub nakłada opłaty. W takim przypadku prawo przedmiotowe 
wskazuje formę działania podmiotu zobowiązanego. Jest nią oferta w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego. Jedynie poprzez złożenie wnioskodawcy oferty zawierającej 
warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za po-
nowne wykorzystywanie mogą w trybie wnioskowym zostać nałożone opłaty lub 
ustalone warunki (art. 23 ust. 1 pkt 3 u.p.w.). Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, 
może w terminie 14 dni od jej otrzymania zawiadomić podmiot zobowiązany 
o przyjęciu oferty lub złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. 
Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku (art. 23 ust. 2 u.p.w.). W przy-
padku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga 
o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne 
wykorzystywanie (art. 23 ust. 4 u.p.w.). W ramach wykonywania zadań w zakresie 
ponownego wykorzystywania podmiot zobowiązany wydaje akty administracyjne. 
Kwalifikowaną formę aktu administracyjnego, jaką jest decyzja administracyjna, 
ustawodawca przewiduje na gruncie u.p.w.:
a) w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie in-

formacji sektora publicznego:
 – jeśli prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, 

o których mowa w art. 6 u.p.w.,
 – jeżeli użytkownik domaga się tworzenia isp, jej przetwarzania w sposób 

lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz 
sporządzania z niej wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia 
nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 23 
ust. 5 u.p.w., w zw. z art. 10 ust. 2 u.p.w.);

b) dla rozstrzygnięcia o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wyso-
kości opłat za ponowne wykorzystywanie w wyniku złożonego sprzeciwu od 
oferty (art. 23 ust. 3 u.p.w.).
Przed dokonaniem ogólnej charakterystyki tych form konieczne jest krótkie 

ich scharakteryzowanie. Opis będzie dotyczyć umowy cywilnoprawnej i wybranych 
aktów administracyjnych. 

Umowa cywilnoprawna na gruncie u.p.w. zawierana jest między podmiotem 
zobowiązanym a użytkownikiem w zakresie ustalenia opłat lub warunków ponow-
nego wykorzystywania. Przedmiotem tej umowy mogą być wyłącznie wskazane 
powyżej kwestie. Jest ona zawierana poprzez skierowanie oferty do wnioskodawcy. 
Z inicjatywą zawarcia tej umowy może wystąpić wyłącznie podmiot zobowiązany. 
Ma ona charakter umowy adhezyjnej. Podmiot zobowiązany działa w tym zakresie 
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jak monopolista. Oblat może jedynie przyjąć ofertę skierowaną przez podmiot 
zobowiązany, odrzucić ją lub wnieść sprzeciw. W związku z powyższym, sprzeciw 
jest jedyną dopuszczalną przez ustawę formą wpływania wnioskodawcy na treść 
stosunku prawnego łączącego go z podmiotem zobowiązanym w zakresie ustalania 
opłat i warunków. 

Przez sprzeciw rozumieć należy zakwestionowanie, brak zgody na treść oferty 
z powodu naruszenia prawa. Oblat może „podważyć” w sprzeciwie wysokość i spo-
sób ustalenia opłat. Jego celem jest ocena prawidłowości oferty, tj. jej zgodności 
z przepisami u.p.w. W takiej sytuacji ustawodawca uznaje potrzebę władczego 
jednostronnego rozstrzygnięcia o warunkach lub opłatach poprzez wydanie decyzji 
administracyjnej. Wniesienie sprzeciwu i wydanie w wyniku tego decyzji admini-
stracyjnej jest określane jako mechanizm samokontroli podmiotu zobowiązanego, 
który w decyzji musi ustalić warunki lub opłatę wraz z uzasadnieniem swojego 
rozstrzygnięcia49. W tym przypadku akt ten zastępuje umowę cywilnoprawną, 
o której mowa powyżej. Decyzja administracyjna wydana w wyniku sprzeciwu 
może mieć trojaki charakter. Po pierwsze, może ona nałożyć na adresata aktu 
obowiązek uiszczenia opłaty w określonej wysokości na zasadach ustalonych 
w tym akcie; po drugie – może zobowiązać adresata do przestrzegania warunków 
ponownego wykorzystywania w nim określonym; po trzecie może zawierać oba 
wskazane elementy. Akt administracyjny wydany w wyniku sprzeciwu ma cha-
rakter konstytutywny. Podmiot zobowiązany jednostronnie kształtuje sytuację 
prawną drugiej strony stosunku prawnego poprzez:
• uznanie sprzeciwu za uzasadniony w pełnym zakresie,
• niepodzielenie zarzutów podniesionych w sprzeciwie, a co za tym idzie – nie-

uwzględnienie go w wydanej na skutek jego złożenia decyzji i podtrzymanie 
swojej wcześniejszej oferty,

• podzielenie zarzutów podniesionych w sprzeciwie w ograniczonym zakre-
sie; podmiot zobowiązany podziela argumentację podniesioną w sprzeciwie 
i uwzględnia ją w części. 

Ustalenie charakteru omawianego aktu poprzez wskazanie, czy ma on charakter 
swobodny, czy związany, wymaga ustalenia zakresu swobody, jaki ustawodawca 
pozostawia podmiotowi zobowiązanemu. W tym przypadku zależy to nie tyle od 
normy art. 23 u.p.w., co przepisów kształtujących warunki i opłaty. W ramach 
sprzeciwu kwestionuje się bowiem legalność rozstrzygnięcia podmiotu zobo-
wiązanego. Z tego względu akty te mają charakter związany lub zakres swobody 
organu administracji w tym zakresie jest ograniczony. Rozróżnić bowiem należy 

49 M. Błachucki, G. Sibiga, Postępowanie w sprawie ponownego wykorzystywania ISP przeka-
zywanych na wniosek w: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo 
Cyfryzacji 2016, s. 254. Inaczej zob. A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska-Frankiewicz, Decyzja administracyjna 
wydawana w postępowaniu o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w wyniku 
sprzeciwu. Zagadnienia wybrane, Kwartalnik Prawa Publicznego 2016, Nr 1, s. 18.
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podejmowaną przez podmiot zobowiązany decyzję, co do ustalenia opłaty od 
kontroli treści oferty w oparciu o kryterium legalności. Akt ten zależny jest od 
woli adresata. Podmiot zobowiązany wydaje go w wyniku wniesienia sprzeciwu. 
Podmiot zobowiązany nie może w tym zakresie działać z urzędu. Akt ten nie mieści 
się w podziale na akty regulujące sytuację prawną osób i rzeczy. Nie jest to akt regu-
lujący sytuację prawną osoby, nie wiąże się bowiem z konkretnie określoną osobą. 
Prawa i obowiązki wynikające z tego aktu nie mają charakteru podmiotowego czy 
też osobowego. Prawa i obowiązki związane z isp wiążą bowiem każdoczesnego 
użytkownika tych isp. Nie jest to również akt, w wyniku którego powstają prawa 
i obowiązki związane z konkretną rzeczą. Akt ten określa obowiązki użytkownika 
isp. Informacja sektora publicznego nie jest jednak rzeczą. Zgodnie z art. 45 kc, 
rzeczami są jedynie przedmioty materialne. Informacja, w tym isp, nie jest dobrem 
materialnym, o czym już była mowa. Można zaliczać ją do szerszej kategorii „dóbr”, 
obejmującej również dobra niematerialne. Omawiany akt określa więc obowiązki 
związane z konkretnym dobrem niematerialnym, jakim jest informacja sektora 
publicznego.

Kolejnym aktem administracyjnym typowym dla regulacji ponownego wyko-
rzystywania jest decyzja administracyjna, w której podmiot odmawia wyrażenia 
zgody na ponowne wykorzystywanie isp, jeśli prawo do ponownego wykorzysty-
wania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 u.p.w. Dla uproszczenia 
podejmowanego wywodu ze względu na rozbudowany katalog przesłanek odmowy 
w art. 6 u.p.w. opisany zostanie akt administracyjny, w którym podmiot zobowią-
zany omawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie isp, w przypadkach, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 u.p.w., czyli ze względu na ochronę informacji nie-
jawnych oraz o ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych. Jest to akt admi-
nistracyjny o charakterze konstytutywnym. W akcie tym podmiot zobowiązany 
jednostronnie kwalifikuje określoną isp będącą przedmiotem wniosku w całości 
lub części jako informację objętą ochroną prawną na określonej podstawie (infor-
macje niejawne, inna wskazana w przepisach prawa tajemnica prawnie chroniona). 
Powoduje więc w ten sposób ustanie stosunku administracyjnoprawnego. Podmiot 
zobowiązany rozpatrzył bowiem wniosek, omawiając wyrażenia zgody na ponowne 
wykorzystywanie isp. Akt ten nie może być jednoznacznie scharakteryzowany jako 
akt swobodny lub związany. Ustalenie charakteru tego aktu jest możliwe dopiero 
w momencie określenia podstawy prawnej odmowy przekazania informacji sektora 
publicznego do ponownego wykorzystywania. Akty swobodne to takie, które są 
wydawane w oparciu o uznanie administracyjne. Przepis art. 6 ust. 1 u.p.w. nie 
stanowi bowiem samoistnej podstawy odmowy dostępu do isp, odsyłając do innych 
przepisów. Zakres swobody przyznany podmiotowi stosującemu prawo można 
ocenić dopiero w odniesieniu do konkretnego przepisu prawa, a w pewnych przy-
padkach jedynie na tle konkretnego stanu faktycznego. Art. 6 ust. 1 u.p.w. odsyła 
do ustawy o ochronie informacji niejawnych, ta zaś kształtuje definicję informacji 
niejawnych poprzez użycie zwrotów niedookreślonych. Podobnie czyni to wiele 
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przepisów prawa będących podstawą ochrony tajemnic prawnie chronionych. Akty 
administracyjne należące do omawianej kategorii mogą mieć charakter swobodny 
lub związany. Są to ponadto akty zależne od woli adresata, podstawą ich wydania 
jest bowiem wniosek użytkownika. 

Po omówieniu prawnych form działania administracji dokonać należy ich 
krótkiej charakterystyki przy wykorzystaniu podstawowych podziałów przyjętych 
w części ogólnej prawa administracyjnego. Podmioty zobowiązane, wykonu-
jąc zadania publiczne związane z udostępnianiem i przekazywaniem informacji 
do ponownego wykorzystywania, bazują na działaniach faktycznych (czynności 
materialno-techniczne), cywilnoprawnych i aktach administracyjnych. Na grun-
cie ustawy o ponownym wykorzystywaniu nie można jednoznacznie stwierdzić, 
która z form ma charakter dominujący. Porównując ponowne wykorzystywanie 
ze zbliżoną regulacją dostępu do informacji publicznej, trzeba podkreślić rolę 
i znaczenie form cywilnoprawnych, które w procedurze dostępowej nie występują. 
Po tej ogólnej uwadze przejść należy do ich charakterystyki przy wykorzystaniu 
podstawowych podziałów przyjętych w części ogólnej prawa administracyjnego. 
Ustawodawca wykorzystuje formy niewładcze dla ustalenia warunków i opłat 
(czynności cywilnoprawne). Czynności władcze (akt administracyjny) stosuje 
się w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie isp 
lub w sytuacji braku zgody na przedstawione warunki lub opłaty przez wniosko-
dawcę, do którego oferta została skierowana. Opierając się zaś na kryterium skutku 
prawnego, za dominujące uznać należy działania prawne (akty administracyjne, 
czynności cywilnoprawne); działaniami faktycznymi są czynności materialno-tech-
niczne. Choć w przypadku tych ostatnich potrzebne jest jeszcze pewne zastrzeżenie. 
Dotyczy to udostępnienia i przekazania isp, jako czynności materialno-technicznej 
o charakterze podstawowym. Udzielanie informacji publicznej uznawane jest za 
formę prawną działania administracji o charakterze materialno-technicznym. Jest 
podejmowane w celu wywołania skutków faktycznych, do których zaliczyć należy 
wejście w posiadanie informacji, choć ich następstwem są również skutki prawne. 
Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku przekazania isp na wniosek, inaczej 
zaś, jeżeli chodzi o jej udostępnienie. Wydanie informacji na wniosek wywołuje 
skutek prawny w postaci ustania stosunku prawnego z mocy prawa w związku 
z realizacją obowiązku określonego w prawie przedmiotowym. W przypadku 
udostępnienia isp w systemie teleinformatycznym powstaje węzeł prawny, którego 
jednym z elementów jest obowiązek korzystania z isp na określonych przez podmiot 
zobowiązany zasadach. Dokonując zaś podziału w oparciu o kryterium sfery skutku 
prawnego, podejmowane są wyłącznie działania zewnętrzne. Jest tak, ponieważ 
zgodnie z art. 2 ust. 3 u.p.w., ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy 
nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez pod-
miot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania 
publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań. Dokonując zaś klasyfikacji 
prawnych form działania administracji w oparciu o kryterium trybu (sposobu), 
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w jakim wywołane zostają skutki prawne, tj., czy skutki te wywołane zostają drogą 
oświadczenia woli jednego tylko podmiotu, czy też drogą zgodnych oświadczeń 
woli podjętych przez co najmniej dwa podmioty prawa, można wyróżnić grupy 
działań jedno- oraz dwu-, a raczej wielostronnych50. Dokonując podziału w oparciu 
o to kryterium, stwierdzić należy, że dominują czynności jednostronne. Do tej 
kategorii zaliczyć należy akty administracyjne, czynności materialno-techniczne. 
Jako prawną formę działania administracji o charakterze dwustronnym można 
zakwalifikować umowę cywilnoprawną, jak jednak wskazano powyżej, ze względu 
na charakter kształtujący przepisów prawa administracyjnego w tym zakresie jest 
ona zawierana przy dominującej pozycji podmiotu zobowiązanego z maksymalnie 
ograniczonym udziałem użytkownika.

6. Ocena regulacji

Regulacja prawna ponownego wykorzystywania obowiązuje w polskim porządku 
prawnym od stosunkowo niedawna. Poprzednie rozwiązania zawarte w rozdziale 
2a u.d.i.p. zostały w dużym stopniu przeniesione do nowego aktu prawnego. 
Ustawodawca w niewielkim zakresie wziął pod uwagę zarzuty, jakie podnoszono 
w stosunku do tej regulacji przez różne grupy interesariuszy, jak i przedstawiane 
w piśmiennictwie. Ustawodawca w obowiązującej ustawie nie zabezpieczył inte-
resów zarówno podmiotów zainteresowanych ponownym wykorzystywaniem, 
jak i interesu publicznego. W przypadku ponownego wykorzystywania, inaczej 
niż w przypadku dostępu do informacji publicznej, najważniejsze dla praktycz-
nej realizacji tego prawa nie jest stworzenie rozwiązań prawnych dla domagania 
się informacji sektora publicznego, lecz istnienie zasobów o odpowiedniej jako-
ści atrakcyjnych do ponownego wykorzystywania. Interesującym przykładem 
w tym zakresie jest Wielka Brytania. Jest liderem ponownego wykorzystywania 
w Europie, pomimo że do niedawna nie posiadała jeszcze ustawy nakładającej na 
organy administracji publicznej prawnego obowiązku udostępniania informacji 
do ponownego wykorzystywania51. 

W Polsce niestety dostęp do najatrakcyjniejszych z punktu widzenia po-
nownego wykorzystywania zasobów jest uregulowany przez przepisy szczególne, 
nie zaś ustawę wiodącą, co zmniejsza jej rolę i znaczenie. Ponadto ustawodawca 
nie wprowadził rozwiązań prawnych zmierzających do zapewnienia odpowied-
niej jakości danych do ponownego wykorzystywania. Troska o dane do wtór-
nego używania powinna przejawiać się już na poziomie projektowania systemów 

50 K. Ziemski, Podstawy problematyki, w: System Prawa Administracyjnego, Tom V, R. Hauser, 
Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2013, s. 63.
51 K. Siewicz, Ponowne wykorzystywanie w Wielkiej Brytanii, w: Jawność i jej ograniczenia G. Szpor 
(red.), Tom V, Dostęp i wykorzystywanie, A. Piskorz-Ryń (red.), Warszawa 2015, s. 163–167.
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teleinformatycznych dla realizacji zadań publicznych. Przy wykonywaniu zadań 
publicznych powinny być zbierane dane, które mają charakter „otwarty” i mogą 
być wykorzystywane w różnych produktach lub usługach. Działanie administracji 
powinno mieć więc charakter proaktywny, a nie retroaktywny. Tego jednak w du-
żej mierze nie można wymusić w ustawie. Wymaga to zmian w sferze mentalnej 
decydentów, urzędników, którzy powinni w tworzeniu zasobów do ponownego 
wykorzystywania widzieć szansę rozwoju społecznego i ekonomicznego. Można 
jedynie rozważać, na ile rolą prawa nie jest zapewnienie mechanizmów sprzyjają-
cych takiej proaktywnej postawie, na przykład poprzez powołania pełnomocnika 
ds. jawności w podmiotach publicznych, o czym już była mowa.

Z drugiej strony, ustawodawca tworząc ustawę o ponownym wykorzystywaniu, 
nie zabezpieczył istotnych interesów związanych z korzystaniem z publicznego za-
sobu informacyjnego do wykonywania innych zadań niż zadania publiczne. Można 
wskazać tu sygnalizacyjnie na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, ustawodawca nie 
wprowadził odpowiedzialności publicznoprawnej za ponowne wykorzystywanie 
informacji pozyskanej poza procedurami określonymi w tej ustawie. Oznacza to, 
że podmiot zobowiązany nie został wyposażony w żadne mechanizmy na gruncie 
prawa administracyjnego reagowania na ponowne wykorzystywanie swoich zaso-
bów, pozyskanych poza procedurami ustawy i bez uzyskania zgody na ponowne 
wykorzystywanie. Po drugie, ustawodawca nie wprowadził odpowiedzialności 
publicznoprawnej za ponowne wykorzystywanie isp przy nierespektowaniu usta-
lonych warunków ponownego wykorzystywania przez podmiot zobowiązany na 
zasadach określonych w ustawie. Przyjęcie w ustawie zasad ustalania warunków 
ponownego wykorzystywania przy jednoczesnym braku publicznoprawnych me-
chanizmów ich respektowania trzeba ocenić negatywnie. Po trzecie, ustawodawca 
nie skorzystał z możliwości odstępstw od zasady ogólnej dotyczącej opłat za po-
nowne wykorzystywanie. Ustawodawca w ślad za postanowieniami dyrektywy 
wprowadził zasadę bezpłatności, tyle że na gruncie dyrektywy możliwe są liczne 
odstępstwa od tej zasady, co nie ma miejsca na gruncie u.p.w. 
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ROZDZIAŁ IX

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENNE

Ziemowit Cieślik

1. Uwagi wprowadzające

Gospodarowanie przestrzenią należy do tradycyjnych dziedzin regulacji prawa 
administracyjnego. Władza publiczna angażuje się w prowadzenie polityki prze-
strzennej w państwie, ponieważ dostrzega w niej ważne narzędzie realizowania 
swej podstawowej misji, czyli kształtowania ładu społecznego, pozwalającego godzić 
ze sobą różne, często gwałtownie się ze sobą ścierające interesy. Gospodarowanie 
przestrzenią jest typowym obszarem konfliktów w życiu społecznym. W związku 
z tym uregulowania dotyczące tego obszaru występują – i to już od dawna – w wielu 
współczesnych porządkach prawa administracyjnego. Regulacja polska mieści się 
w pełni w tym szerszym kontekście i w swoich założeniach nie odbija znacząco od jej 
zagranicznego tła. Mimo braku bezpośrednich powiązań normatywnych instytucje 
polskiego prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego przypominają 
instytucje przyjmowane w innych państwach – i służą zasadniczo tym samym co 
one celom1. Polskie prawo w dziedzinie gospodarowania przestrzennego stanowi 
przedmiot regulacji licznych aktów posiadających różny status i moc prawną. 
Podstawowym aktem tego prawa jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym2. Przyjmuje się, że ustawa ta określa prawo 

1 Por. Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003, s. 13 i n. 
i s. 17 i n.; Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarun-
kowania, bariery, perspektywy, Warszawa 2009, s. 226 i n. 
2 Dz.U. z 2017 r. poz. 1073.
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planowania i zagospodarowania przestrzennego w sensie wąskim. Szerokie ujęcie 
tego prawa obejmuje natomiast wszelkie reguły, które, łącznie z tą ustawą, określają 
ład przestrzenny w państwie. 

Podstawowy przedmiot regulacji prawa planowania i zagospodarowania 
przestrzennego sprecyzowany został wprost w ustawie o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta określa zasady kształtowania polityki 
przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji 
rządowej oraz zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenów 
na określone cele i ustalenia zasad ich zagospodarowania i zabudowy, przyjmując 
ład przestrzenny i  zrównoważony rozwój za podstawę tych działań3. Zgodnie 
z tym założeniem, w ustawie uregulowane zostały przede wszystkim procedury 
planowania przestrzennego, realizowane przez różne organy administracji pu-
blicznej, oraz stworzony został – jako najbardziej charakterystyczny element jej 
regulacji – rozbudowany system aktów planowania przestrzennego, które są przez 
te organy stanowione i obejmują różne obszary kraju. Sformułowanie, które zamyka 
ustawowe określenie przedmiotu regulacji, uznawane jest w doktrynie za wyraz jej 
aksjologicznych założeń. Przywołane w tym sformułowaniu dwie zasady – zasada 
kształtowania ładu przestrzennego oraz zasada zrównoważonego rozwoju – okre-
ślają fundamentalne wartości, na których opiera się całość regulacji ustawy. W ślad 
za doktryną należy uznać je za normatywne kryterium oceny wszelkich działań 
odnoszących się do gospodarki przestrzennej, podejmowanych zarówno przez 
podmioty prywatne, jak i podmioty administracji publicznej. Zasady te określają 
dyrektywy interpretacyjne, które należy uwzględniać, stosując przepisy ustawy 
i kontrolując stanowione na jej podstawie akty planistyczne4. Władza publiczna, 
realizując zadania w zakresie gospodarowania przestrzenią, ogranicza swobodę 
działania jednostek właśnie w imię tych wartości. Działając w ten sposób, admi-
nistracja planowania i zagospodarowania przestrzennego wpisuje się w dziedzinę 
administracji ingerującej. 

Regulacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sta-
nowi efekt długiej ewolucji obowiązujących w tym zakresie rozwiązań prawnych. 
Pierwszym polskim aktem prawnym, w którym ujęto tę problematykę całościowo, 
było rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie 
budowlanym i zabudowaniu osiedli5. Pierwszy rozdział tego rozporządzenia doty-
czył tworzenia i zabudowania osiedli, w tym planów zabudowania i postępowania 
przy ich sporządzaniu. Pozostałe rozdziały wykraczały poza zagadnienia plani-
styczne, obejmując regulacją m.in. podział terenów (parcelację), scalanie działek 

3 Art. 1 ust. 1 u.p.z.p.
4 H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. 
Lex el 2013, uwagi do art. 1.
5 Opublikowane pierwotnie w Dz.U. z 1928 r. Nr 23, poz. 202, obowiązywało, ze zmianami, od 
5 marca 1928 r. do 14 sierpnia 1961 r.
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budowlanych, czy też warunki techniczne zabudowy (przepisy policyjno-budow-
lane). Przedmiot rozporządzenia obejmował więc cały proces inwestycyjny (od 
jego wstępnej, planistycznej fazy po fazę wykonawczą), rozproszony dziś w wielu 
aktach prawnych. Obecnie obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym uchyliła poprzednią ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodaro-
waniu przestrzennym6. Podobnie jak jeszcze wcześniejsze, następujące po sobie 
kolejno ustawy z 1961 r. i z 1984 r. – ustawa obowiązująca koncentruje się głównie 
na zagadnieniach procedury planistycznej.

Zagadnienia dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego pozo-
stają zasadniczo poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. W szczególności 
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wdraża do porządku 
krajowego aktów tego prawa. W związku z ograniczonymi w tym zakresie kom-
petencjami prawotwórczymi Unii Europejskiej prawo UE wkracza w dziedzinę 
gospodarowania przestrzenią tylko punktowo – w aktach dotyczących dziedzin 
pośrednio powiązanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym (sieci 
transeuropejskie w infrastrukturach transportu, telekomunikacji i energetyki, 
spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna, środowisko). Pewien wpływ na 
polską regulację planistyczną mają także umowy międzynarodowe. Dotyczą one 
jednak głównie ochrony środowiska, w tym ochrony krajobrazu, i zrównoważonego 
rozwoju określonych obszarów. W konsekwencji występujące w rzeczywistości 
podobieństwa między unormowaniami, które odnoszą się do gospodarowania 
przestrzenią w różnych państwach (zwłaszcza w Europie), stanowią nie tyle efekt 
związania tych państw określonymi wzorcami regulacyjnymi, ile raczej rezultat 
niewiążącej wymiany doświadczeń i inspirowania się rozwiązaniami przyjmo-
wanymi gdzie indziej. Warto w tym kontekście, tytułem przykładu, przywołać 
akty zagraniczne, zawierające rozbudowaną regulację w dziedzinie gospodaro-
wania przestrzenią: niemiecką ustawę federalną z 1960 r. – Kodeks budowlany 
(Baugesetzbuch) i angielską ustawę o planowaniu przestrzennym z 1990 r. (Town 
and Country Planning Act 1990)7. 

2. Podstawy prawne

Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego sensu largo tworzą reguły 
materialne, ustrojowe i proceduralne, które rozproszone są w licznych aktach 
o różnej pozycji w hierarchii źródeł prawa i różnym charakterze normatywnym. 
Niezależnie od centralnej w tym zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

6 Opublikowana pierwotnie w Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415, obowiązywała, ze zmianami, od 
1 stycznia 1995 r. do 1 stycznia 2004 r. 
7 Akty te dostępne są na stronach internetowych: http://www.gesetze-im-internet.de/ http://www.
legislation.gov.uk/.
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przestrzennym, zasady gospodarowania przestrzenią określone zostały również 
w innych ustawach. Zazwyczaj ustawy, które regulują gospodarowanie przestrze-
nią, określają standard szczególny, który jest powiązany z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu bezpośrednimi odesłaniami albo podlega stosowaniu na 
podstawie reguł kolizyjnych. Wyłącznie jako przykłady, należące do tej szerokiej 
kategorii, wskazać można ustawy: z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony śro-
dowiska8 (ustanawiającą m.in. zasady ochrona środowiska w zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz reguły planistyczne w dziedzinie ochrony przed hałasem), 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody9 (wprowadzającą różne formy 
ochrony przyrody, w tym rezerwaty przyrody, parki narodowe i obszary Natura 
2000), z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych10 (określającą procedurę 
tworzenia planów rozwoju sieci drogowej), z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami11 (ustanawiającą zasady podziału i scalania nieruchomości 
i obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej przy zmianie wartości nieruchomości 
w wyniku zmian planistycznych), z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami12 (wiążącą formy i sposoby ochrony zabytków z działalno-
ścią planistyczną administracji publicznej), z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne13 
(dotyczącą map zagrożenia powodziowego). Wyjątkową kategorię ustaw, które 
określają rozwiązania odbiegające od standardu podstawowego, stanowią tzw. 
specustawy. Należą do nich m.in. ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym14, z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych15, z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych16, z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowo-
dziowych17. Specustawy określają szczególne zasady lokalizowania realizowanych 
na ich podstawie inwestycji. Typowo ich regulacja zakłada uproszczenie procedur 
dotyczących przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego oraz – uznawane 
przez doktrynę za bardzo kontrowersyjne18 – daleko idące ograniczenie uprawnień 
jednostki w stosunku do władzy publicznej, w porównaniu do standardu ogólnego, 

8 Dz.U. z 2017 r., poz. 519, ze zm.
9 Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.
10 Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.
11 Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.
12 Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.
13 Dz.U. z 2017 r., poz. 1121.
14 Dz.U. z 2016 r., poz. 1727 ze zm.
15 Dz.U. z 2017 r., poz. 1496.
16 Dz.U. z 2016 r., poz. 1537 ze zm.
17 Dz.U. z 2017 r., poz. 1377.
18 M. Jaśkowska, Atomizacja procedury administracyjnej a tworzenie specustaw inwestycyjnych 
w: M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw 
obywateli, Warszawa 2014, s. 70 i n.; B. Błońska, Specustawy jako źródła szczególnych regulacji admi-
nistracyjnoprawnych – na przykładzie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
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wynikającego m.in. z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Na szczególną uwagę zasługują także ustawy wprowadzające szczególne wymogi 
formalne, dotyczące procedur planistycznych, takie jak ustawa z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko19 
oraz ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej20. 
Podobnie do wielu ustaw, które określają szczególny standard prawny względem 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obie te ustawy wpro-
wadzają do polskiego prawa rozwiązania określone w prawie UE. 

Podstawowy akt prawny w dziedzinie prawa planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, czyli ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
jest stosunkowo obszerny. Treść tej ustawy ujęto w dziewięć rozdziałów, które są 
poświęcone kolejno przepisom ogólnym (rozdział 1; art. 1–8), planowaniu prze-
strzennemu w gminie (rozdział 2; art. 9–37n), planowaniu przestrzennemu na 
obszarze metropolitalnym (rozdział 2a; art. 37o–37q), planowaniu przestrzennemu 
w województwie (rozdział 3; art. 38–45), planowaniu przestrzennemu na szcze-
blu krajowym (rozdział 4; art. 46–49), obszarom funkcjonalnym (rozdział 4a; 
art. 49a–49g), lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalaniu warunków za-
budowy w odniesieniu do innych inwestycji (rozdział 5; art. 50–67), zmianom 
w przepisach obowiązujących (rozdział 6, art. 68–82) i przepisom przejściowym 
i końcowym (art. 83–89). Ustawa weszła w życie dnia 11 lipca 2003 r. i była wielokrot-
nie nowelizowana (dotychczas około 40 razy). W doktrynie sformułowane zostały 
pod jej adresem, z wielu powodów, liczne wypowiedzi krytyczne21. Ze względu na 
przedmiot regulacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dotyczący pierwszej fazy planowania inwestycji, podkreślane jest ścisłe powiąza-
nie jej postanowień z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane22. Druga 
z tych ustaw normuje działalność, która podejmowana jest na dalszych stadiach 
procesu inwestycyjnego, obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i roz-
biórkę obiektów budowlanych. Funkcjonalny związek obu tych ustaw powoduje, 
że stosowanie postanowień jednej z nich w oderwaniu od drugiej najczęściej nie 
wchodzi w grę. Łącznie w ustawach tych znajdują wyraz reguły określające cały 
proces inwestycyjny.

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w: M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), 
tamże, s. 97 i n. Por. wyrok TK z dnia 6 marca 2013 r., sygn. akt Kp 1/12.
19 Dz.U. z 2017 r., poz. 1405.
20 Dz.U. z 2017 r., poz. 1382.
21 Z. Niewiadomski (red.), tamże, s. 340 i n.; H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Lex 2013, uwagi wstępne; H. Izdebski, A. Nelicki, 
I. Zachariasz, Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego 
państwa prawnego, Warszawa 2007, s. 76; A. Jędraszko, Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – 
drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Warszawa 2005, s. 360 i n.
22 Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 i 1529.
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Konstytucja RP nie zawiera wyraźnych odniesień do planowania i zagospoda-
rowania przestrzennego. Nie oznacza to oczywiście, że dziedzina gospodarowania 
przestrzenią pozostaje poza zakresem regulacji ustawy zasadniczej. Przeciwnie, 
właściwe odczytanie postanowień ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – ani wszelkich innych aktów, określających krajowy standard 
w tej dziedzinie – nie jest możliwe bez uwzględnienia kontekstu konstytucyjnego. 
Postanowienia konstytucyjne, które w tym zakresie mają podstawowe znacze-
nie, dotyczą prawa własności – i kwalifikują ochronę tego prawa do rangi jednej 
z zasad ustrojowych (art. 21 ust. 1 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska chroni 
własność i prawo dziedziczenia”). Prawo własności zostało wręcz uznane za pod-
stawowe prawo ekonomiczne (art. 64 ust 1 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo do 
własności…”). Przywołane założenia ustrojowe dopełnia reguła, zgodnie z którą 
„Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim 
nie narusza ona istoty prawa własności” (art. 64 ust. 3 Konstytucji RP). Reguła 
ta stanowi konstytucyjny fundament regulacji prawnej, dotyczącej gospodaro-
wania przestrzenią. W doktrynie formułowany jest pogląd, że prawo własności 
obejmuje – jako jeden z jego elementów – m.in. wolność zagospodarowania terenu, 
w tym wolność jego zabudowy23. W świetle tego ujęcia wszelkie regulacje plani-
styczne jawią się – na równi z innymi regulacjami ustawowymi – jako ograniczenia 
tej wolności – i podlegają zawężającemu odczytywaniu, jako wyjątki od zasady. 
Perspektywa konstytucyjna umacnia zatem obraz działalności władzy publicznej 
w sferze gospodarowania przestrzenią jako ingerencji administracyjnej w wolności 
i prawa jednostek. Inną dyspozycję konstytucyjną, która ma znaczenie w dziedzinie 
gospodarowania przestrzenią, formułuje art. 5 Konstytucji RP. Przepis ten wpro-
wadza do tekstu ustawy zasadniczej zasadę zrównoważonego rozwoju. Stanowi 
on m.in., że Rzeczpospolita zapewnia ochronę środowiska, kierując się tą zasadą. 
Warto przypomnieć, że zasada zrównoważonego rozwoju określa jedno ze sformu-
łowanych wyraźnie w jej treści założeń ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Co w tym kontekście znamienne, treść tej zasady zaczerpnięto 
w tym wypadku wprost, na mocy odesłania24, z Prawa ochrony środowiska, czyli 
z ustawy, której regulacja bezpośrednio służy realizacji dyspozycji wyrażonych 
w art. 5 Konstytucji RP. 

Odnosząc się do prawa międzynarodowego, które wiąże Polskę w dziedzi-
nie gospodarki przestrzennej, wskazać należy dwie umowy międzynarodowe: 
Europejską konwencję krajobrazową, sporządzoną we Florencji dnia 20 paździer-
nika 2000 r.25, oraz Ramową konwencję o ochronie i zrównoważonym rozwoju 

23 Z. Niewiadomski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2016, 
uwagi do art. 6 u.p.z.p.
24 Art. 2 pkt 2 u.p.z.p. w zw. z art. 3 pkt 50 p.o.ś.
25 Dz.U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98.
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Karpat, sporządzoną w Kijowie dnia 22 maja 2003 r.26. Konwencja krajobrazowa 
stanowi instrument poświęcony ochronie, gospodarce i planowaniu krajobrazów 
w Europie. Ustanawia ona określone środki ochronne i reguły współpracy mię-
dzynarodowej, także w dziedzinie planistyki. Konwencja ramowa zobowiązuje 
z kolei jej strony do prowadzenia wszechstronnej polityki oraz współpracy na rzecz 
ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat m.in. w celu zachowania walorów przy-
rodniczych i dziedzictwa kulturowego. Zagadnienia planowania przestrzennego 
stanowią wyraźnie wyodrębnioną część jej regulacji27. Obie umowy międzynaro-
dowe zostały ratyfikowane przez Polskę i ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Oznacza 
to, że – niezależnie od wpływu, jaki wywierają one na kształt rozwiązań krajowego 
prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego – umowy te podlegają, 
w zakresie, w jakim ich stosowanie nie jest uzależnione wydania ustawy, bezpo-
średniemu stosowaniu w krajowym porządku prawnym.

Regulacja prawa UE w dziedzinie gospodarowania przestrzennego odnosi się 
do zagadnień szczegółowych, co wynika z zasygnalizowanych już wyżej ograni-
czeń unijnej kompetencji prawotwórczej. Zasadniczo, zagadnienia zagospodaro-
wania przestrzennego wymykają się zakresowi tej regulacji. Traktaty stanowiące 
podstawę UE dotykają tych zagadnień pośrednio, w przepisach dotyczących nie-
których sektorowych polityk UE. Podstawowe znaczenie mają reguły prawne, 
w tym uprawnienia prawotwórcze, określone w przepisach traktatowych, które 
dotyczą sieci transeuropejskich (art. 170–172 Traktatu o funkcjonowaniu UE), 
spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej (art. 174–178 TFUE), środowiska 
(art. 191–193 TFUE) oraz energetyki (art. 194 TFUE). Wszystkie te polityki należą 
do sfery kompetencji dzielonych UE, co oznacza, że prawo w ich zakresie może być 
stanowione zarówno przez Unię Europejską, jak i przez państwa członkowskie28. 
Warto jednak odnotować, że w tym kontekście, podobnie jak w Konstytucji RP, 
również na gruncie prawa UE istotną rolę odgrywa zasada zrównoważonego roz-
woju. W myśl ogólnych postanowień traktatowych, wymogi ochrony środowiska 
muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu oraz realizacji polityk i działań UE, 
w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju (art. 11 TFUE). Prawo 
pierwotne UE zaznacza silny związek zasady zrównoważonego rozwoju z dziedziną 
ochrony środowiska. W konsekwencji zasada ta promieniuje na postanowienia 
aktów unijnych w dziedzinie zagospodarowania przestrzeni – oraz wdrażającego 
te akty prawa krajowego. Unijny program regulacyjny, odnoszący się do zagospo-
darowania przestrzennego, został implementowany w ustawach, które określają 
reguły szczególne w stosunku do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Podstawowe znaczenie należy w tym zakresie przypisać dyrektywie 

26 Dz.U. z 2007 r. Nr 96, poz. 634 ze zm.
27 Art. 5 Konwencji ramowej.
28 Art. 2 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 2 TFUE.
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2007/2/WE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej (INSPIRE)29, 
dyrektywie 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko30 i dyrektywie 2003/35/WE 
przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych 
planów i programów w zakresie środowiska31. Pierwsza z tych dyrektyw, określa-
jąca przepisy ogólne służące ustanowieniu infrastruktury informacji przestrzen-
nej w UE, została wdrożona ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej. 
Kolejne dwie dyrektywy, ustanawiające mechanizmy konsultacji społecznych, 
które przeprowadzane są m.in. w ramach procedur planowania przestrzennego, 
wdraża ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko. Aktem prawa UE, który dotyczy zagospodarowania przestrzennego i podlega 
bezpośredniemu stosowaniu w Polsce, jest rozporządzenie 1315/2013 w sprawie 
unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej32. 
Rozporządzenie to określa priorytety rozwoju transeuropejskiej sieci transporto-
wej, a także środki, przy pomocy których ten rozwój ma zostać osiągnięty, w tym 
wymogi dotyczące jego planowania.

Ważnym elementem prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego 
są również akty podustawowe: rozporządzenia wykonawcze i akty prawa miejsco-
wego. Na tle regulacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
szczególne znaczenie mają rozporządzenia, które zostały wydane na podstawie 
jej przepisów przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Do grupy tej należą 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury: z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy33, z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego34 oraz z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej 

29 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca 
infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Dz.Urz. UE L 108 
z 25.4.2007, s. 1 ze zm.
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, 
Dz.Urz. UE L 26 z 28.1.2012, s. 1 ze zm. 
31 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca 
udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie 
środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru spra-
wiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE, Dz.Urz. UE L 156 z 25.6.2003, s. 17 ze zm.
32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z 11 grudnia 2013 r. 
w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające 
decyzję nr 661/2010/UE, Dz.Urz. UE L 348 z 20.12.2013, s. 1.
33 Dz.U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233.
34 Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587.
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zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego35. Dwa pierwsze rozporządzenia określają wy-
magany zakres odpowiednio projektów studium i planu miejscowego, w części 
tekstowej i graficznej, z uwzględnieniem wymogów dotyczących materiałów pla-
nistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazew-
nictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych. Trzecie 
rozporządzenie określa sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego. Wszystkie 
trzy rozporządzenia należą do rozporządzeń obligatoryjnych, których wydanie 
jest niezbędne do funkcjonowania ustawy, i, w związku z tym, zostały wydane 
wkrótce po jej wejściu w życie. Regulacja tych rozporządzeń ma szczególne zna-
czenie dla adresatów działań podejmowanych przez administrację planistyczną. 
Podstawową kategorię aktów prawa miejscowego, które określają dziedzinę prawa 
planowania i zagospodarowania przestrzennego, stanowią miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego. Akty te wydawane są przez organy stanowiące 
jednostek samorządu terytorialnego szczebla podstawowego – rady gmin. Ze 
względu na centralne znaczenie planów miejscowych w tej dziedzinie regulacji 
wymagają one odrębnego omówienia – w punkcie dotyczącym form działania 
administracji publicznej. Aktami prawa miejscowego są także uchwały w sprawie 
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów budowlanych (tzw. uchwały krajobrazowe). Także one 
stanowione są przez rady gmin. 

3. Podstawowe pojęcia

Zakres zastosowania podstawowych instytucji ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym określają zdefiniowane w niej pojęcia. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na „ład przestrzenny”, „zrównoważony rozwój”, „inwestycję celu 
publicznego” i „krajobraz”36. 

Ład przestrzenny to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmo-
nijną całość i uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania 
i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz 
kompozycyjno-estetyczne37. Pojęcie ładu przestrzennego wyraża wartość, która, jak 
wspomniano na wstępie tych uwag, stanowi jedno z dwóch podstawowych założeń 
regulacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Mimo usta-
wowej definicji pojęcie to pozostaje w znacznym stopniu niedookreślone, otwarte 

35 Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588.
36 Por. wybór pojęć podstawowych w: A. Jędraszko, tamże, s. 33 i n. 
37 Art. 2 pkt 1 u.p.z.p.
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na znaczenia wynikające z pozaprawnego kontekstu regulacji – przede wszystkim 
na koncepcje urbanistyczne i ekologiczne, które funkcjonują we współczesnym 
obiegu naukowym. Ustawodawca odwołuje się do tego pojęcia w wielu kluczowych 
miejscach regulacji. Zgodnie z wyraźną dyspozycją ustawodawcy, wymogi ładu 
przestrzennego uwzględniane są w całości procesu planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego. W szczególności, w przypadku sytuowania nowej zabudowy 
wymogi te realizowane są np. poprzez jej lokalizowanie w sposób umożliwiający 
mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego 
jako podstawowego środka transportu38. Uwarunkowania wynikające ze stanu 
ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony brane są ponadto pod uwagę przy 
tworzeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, a zasady jego ochrony i kształtowania należą do obowiązkowych postano-
wień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego39. Warto odnotować także, że pojęciem ładu 
przestrzennego posługują się także inne ustawy – sprawy ładu przestrzennego 
zaliczone zostały do zadań własnych gminy, zaś kształtowanie i utrzymanie ładu 
publicznego stanowi jeden z celów, którymi powinien kierować się samorząd wo-
jewództwa, określając strategię rozwoju województwa40. 

Drugim pojęciem, które określa podstawowe wartości prawa planowania 
i zagospodarowania przestrzennego, jest „zrównoważony rozwój”. Ustawodawca 
zdecydował się zdefiniować to pojęcie w ustawie, niezależnie od tego, że występuje 
ono w art. 5 Konstytucji RP. W sposób charakterystyczny dla regulacji ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawowy zakres „zrównoważo-
nego rozwoju” określono za pomocą odesłania do definicji zawartej w innym akcie 
prawnym – w Prawie ochrony środowiska. Liczne odesłania tego typu – zwłaszcza 
te zawarte w słowniczku ustawy – podkreślają konstrukcyjne związki ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z innymi ustawami, współtwo-
rzącymi wraz z tą ustawą prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego 
sensu largo. Definiowane pojęcie ma – podobnie jak „ład przestrzenny” – charak-
ter niedookreślony. Zgodnie z ustawową formułą, przez zrównoważony rozwój 
należy rozumieć taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych poko-
leń. Definicja ta nawiązuje do koncepcji „zrównoważonego rozwoju”, która została 

38 Art. 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 u.p.z.p.
39 Art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 15 ust. 2 pkt 1, art. 54 pkt 2 lit. a u.p.z.p.
40 Art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1875) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 
z 2016 r. 486 ze zm.).
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wypracowana w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych41. Znaczenie tego 
pojęcia podkreślane jest wyraźnie w dziedzinie planowania przestrzennego na 
szczeblu krajowym. Zgodnie z wolą ustawodawcy, cele i kierunki zrównoważonego 
rozwoju kraju i działania niezbędne do jego osiągnięcia określane są w koncep-
cji przestrzennego zagospodarowania kraju42. Zasada zrównoważonego rozwoju 
stosuje się jednak również do pozostałych procedur planistycznych. Z zasady tej 
wywodzony jest, w szczególności, nakaz, by organ planistyczny, który opracowuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wyważył wartości podlega-
jące ochronie konstytucyjnej oraz wybór takich rozwiązań, które będą – z jednej 
strony – uwzględniały konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i interesu 
ogółu społeczeństwa, a z drugiej – ważnego indywidualnego interesu43. 

Pojęciem, które również jest konstruowane poprzez odesłanie do słowniczka 
innej ustawy, jest „inwestycja celu publicznego”. Zgodnie z definicją ustawową, 
inwestycję taką stanowią działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlo-
kalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym 
również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym 
(obejmującym obszar metropolitalny) bez względu na status podmiotu podejmującego 
te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których 
mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przywołany przepis określa 
długą listę działań, które kwalifikowane są przez ustawodawcę jako cele publiczne. 
Należą do nich m.in. wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe 
i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych 
tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności pu-
blicznej i sygnalizacji; wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa 
i utrzymanie; wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi 
ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk 
i urządzeń; budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń 
służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, 
a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów 
i urządzeń; zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; ustanawianie i ochrona miejsc 
pamięci narodowej; ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt 
lub siedlisk przyrody; czy też wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samo-
rządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, 
w tym budowa lub przebudowa44. W ustawie o gospodarce nieruchomościami ka-
talog celów publicznych współtworzy przesłanki dopuszczalności wywłaszczenia 
nieruchomości w kontekście art. 21 ust. 2 Konstytucji RP, w ustawie o planowaniu 

41 Deklaracja z Johannesburga w sprawie zrównoważonego rozwoju, 4 września 2002 r.
42 Art. 47 ust. 2 u.p.z.p.
43 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 4 października 2010 r. II SA/
Lu 349/10, CBOSA.
44 Art 6 u.g.n.
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i zagospodarowaniu przestrzennym – określa zakres pojęcia inwestycji celu pu-
blicznego, stanowiących na jej gruncie przedmiot szczególnej regulacji. Regulacja 
ta jest rozbudowana i rozproszona po całym tekście ustawy. Organy planistyczne 
uwzględniają wyjątkowy charakter inwestycji celu publicznego na wszystkich 
szczeblach planowania przestrzennego. Charakter tych inwestycji przesądza o tym, 
że ich realizacja nie może być ograniczona istniejącym stanem zagospodarowania 
terenu, gdyż zazwyczaj będzie od tego stanu odbiegać, np. maszt anteny stacji ba-
zowej telefonii komórkowej zazwyczaj będzie górował nad istniejącą zabudową45. 
W przypadku braku planu miejscowego,inwestycje celu publicznego lokalizowane 
są, w odróżnieniu od innych inwestycji, w drodze decyzji o (ustaleniu) lokalizacji 
inwestycji celu publicznego46. 

Wprost w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zde-
finiowane zostało pojęcie „krajobrazu”. Przez „krajobraz” należy rozumieć po-
strzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory 
cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub dzia-
łalności człowieka. Szczególną kategorię krajobrazu stanowi – zdefiniowany od-
rębnie w ustawie – „krajobraz priorytetowy”. W myśl słowniczka ustawowego, 
krajobrazem priorytetowym jest krajobraz szczególnie cenny dla społeczeństwa ze 
względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, 
urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki wymagający za-
chowania lub określenia zasad i warunków jego kształtowania. Pojęcie krajobrazu 
odgrywa szczególną rolę na gruncie reguł dotyczących planowania przestrzen-
nego w województwie. Zgodnie z ustawą, dla obszaru każdego województwa 
sporządzany jest – nie rzadziej niż raz na 20 lat – audyt krajobrazowy. W audycie 
takim identyfikowane są krajobrazy występujące na całym obszarze województwa, 
określane ich cechy charakterystyczne i dokonywana ocena ich wartości. Audyt 
krajobrazowy, w szczególności, określa krajobrazy występujące na obszarze danego 
województwa i lokalizację krajobrazów priorytetowych47. Definicja krajobrazu 
została wprowadzona do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu48. Ustawa ta, odwołująca się w jej 
założeniach do Europejskiej konwencji krajobrazowej, dodała wiele nowych rozwią-
zań do regulacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To na 
podstawie tej ustawy wprowadzone zostały do prawa planowania i zagospodaro-
wania przestrzennego instytucje audytu krajobrazowego – oraz uchwał w sprawie 
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 

45 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 lutego 2010 r., II OSK 1862/08.
46 Art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art 50 i n. u.p.z.p.
47 Art. 38 i n. u.p.z.p.
48 Dz.U. z 2015 r., poz. 774 i 1688.
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oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane49. Uchwały 
tego rodzaju określane są w praktyce samorządowej „uchwałami krajobrazowymi”.

4. Prawa i obowiązki jednostki

Uregulowania proceduralne, które dominują wśród postanowień ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, służą wykonywaniu określonych 
praw i obowiązków o charakterze materialnoprawnym. Prawem, wokół którego 
koncentruje się regulacja tej ustawy, jest prawo zabudowy (lub szerzej ujęte prawo 
do zagospodarowania terenu). Pozostałe prawa i obowiązki, o których mowa w usta-
wie, można postrzegać poprzez odniesienie do tego prawa.

Prawo zabudowy znajduje podstawę w treści konstytucyjnego prawa własności, 
którego, jak wspomniano wyżej, dotyczy regulacja art. 21 i art. 64 ustawy zasadni-
czej. Jak się wskazuje w literaturze, prawo zabudowy nieruchomości jest emanacją 
jednego z podstawowych elementów prawa własności: prawa do korzystania z nie-
ruchomości (ius utendi)50. Normy prawa administracyjnego, w tym normy prawa 
planowania i zagospodarowania przestrzennego, wyznaczają granice tego prawa, 
przewidując możliwość ograniczenia praw rzeczowych właściciela gruntu za po-
mocą form władczych stosowanych na różnych etapach procesu inwestycyjnego. 
Ustanawiane przez ustawodawcę ograniczenia prawa własności nie mogą przy tym, 
zgodnie z wyraźną gwarancją konstytucyjną, naruszać istoty tego prawa. Treść 
prawa zabudowy jest konstruowana bezpośrednio na podstawie konstytucyjnej – 
z uwzględnieniem ograniczających tę treść uregulowań ustawodawstwa zwykłego. 
Ujęte w ten sposób prawo zabudowy dzieli status prawa własności, także w dzie-
dzinie prawa administracyjnego. Po pierwsze zatem, prawo zabudowy jest prawem 
wolnościowym, a więc nie tyle jest ono (doraźnie) tworzone przez ustawodawcę, ile 
naturalnie przysługuje podmiotowi tego prawa, ustawodawca zaś jego istnienie je-
dynie uznaje i gwarantuje. Po drugie, prawo zabudowy jest prawem negatywnym, co 
oznacza, że podmiotowi tego prawa przysługuje nie tyle roszczenie o podjęcie przez 
podmiot, wobec którego to prawo przysługuje, określonych czynności, ile może 
on kierować do tego podmiotu roszczenie o zaniechanie ingerencji w to prawo. 
W kontekście tych ustaleń należy przywołać ogólne postanowienia ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W myśl tej ustawy, każdy ma prawo, 
w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł 
prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. 
Ustawa stanowi także, że sposób wykonywania prawa własności nieruchomości 

49 Art. 37a i n. u.p.z.p.
50 W. Jakimowicz, Wolność zabudowy w prawie administracyjnym, Warszawa 2012, s. 63.
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kształtują, wraz z innymi przepisami, ustalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego51. Uwzględniając istnienie w systemie prawnym norm, które 
wyposażają właściciela nieruchomości w roszczenia do państwa o ochronę prawa 
zabudowy, doktryna kwalifikuje to prawo jako publiczne prawo podmiotowe52.

Innym prawem, które zostało ustanowione w ustawie o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, jest prawo żądania ustalenia warunków zagospodaro-
wania i zabudowy terenu. Prawo to jest pośrednio związane z prawem zabudowy 
i opiera się na odrębnej od niego podstawie prawnej. W określonych sytuacjach wy-
konanie tego prawa warunkuje jednak możliwość wykonywania prawa zabudowy. 
Jak stanowi ustawa, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 
terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zaś sposób zagospodarowania 
terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji – w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy. W ustawie określone zostały zatem dwie kategorie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu (tzw. decyzji WZiZT)53. Podmioty upraw-
nione mogą żądać w określonych sytuacjach wydania odpowiednio każdej z nich. 
Żądanie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu służy 
każdemu, kto wystąpi o jej wydanie i spełnia ustawowe wymogi uzyskania tego 
rodzaju aktu. Z żądaniem takim może występować także podmiot, który nie dys-
ponuje prawem zabudowy nieruchomości. Zgodnie z regulacją ustawy, nie można 
odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ani ustalenia warunków 
zabudowy, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi54. 
Szczególne przesłanki dotyczą decyzji o warunkach zabudowy. Zasadniczo, wyda-
nie takiej decyzji jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia czterech 
przesłanek. Po pierwsze, co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej 
drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań 
dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz 
intensywności wykorzystania terenu; teren ma dostęp do drogi publicznej. Po 
drugie, istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla za-
mierzenia budowlanego. Po trzecie, teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest 
objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu określonych, nieobowiązujących już 

51 Art 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 u.p.z.p.
52 W. Jakimowicz, Wolność zabudowy.
53 Por. E. Radziszewski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i komentarz, 
Warszawa 2006, uwagi do art. 59.
54 Art. 56 oraz art. 64 u.p.z.p.
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planów miejscowych. Po czwarte, decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 
Warto zwrócić uwagę na pierwszą z przesłanek wydania decyzji o warunkach za-
budowy. Przesłanka ta formułuje tzw. zasadę dobrego sąsiedztwa, która zapewnia 
ochronę podstawowych zasad prawa planowania i zagospodarowania przestrzen-
nego (zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego) w sprawach o ustale-
nie warunków zabudowy55. Celem zasady dobrego sąsiedztwa jest zagwarantowanie 
tych podstawowych zasad w sytuacji braku na danym terenie planu miejscowego. 
Ochrona realizowana jest przy tym wedle założenia, że powstająca w sąsiedztwie 
zabudowanej już działki nowa zabudowa powinna odpowiadać charakterystyce 
urbanistycznej (kontynuacja funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, linii zabudowy i intensywności 
wykorzystania terenu) i architektonicznej (gabarytów i formy architektonicznej, 
obiektów budowlanych) zabudowy już istniejącej56. Wskazany cel ochronny re-
alizują także postanowienia rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania 
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Niezależnie od różnic dotyczących ustawowych przesłanek ich wydania obie 
kategorie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowią 
instrumenty administracyjnej reglamentacji prawa zabudowy. Zarówno ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak i ustalenie warunków zabudowy polega 
na określeniu wskazanych w ustawie szczegółowych parametrów urbanistycznych 
i architektonicznych. W treści decyzji znajdują się rozstrzygnięcia dotyczące ro-
dzaju inwestycji oraz linii rozgraniczających teren inwestycji, a także warunków 
i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy, w szczególności 
w zakresie warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
i komunikacji, wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich, ochrony 
obiektów budowlanych na terenach górniczych57. W kontekście tych ustaleń na-
leży jednak podkreślić, że prawo żądania ustalania warunków zagospodarowania 
i zabudowy terenu, o którym mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, dotyczy wydania decyzji, a nie jej treści. Uprawniony ma zatem nie 
tyle publiczne prawo podmiotowe w ustaleniu (określonych) warunków zagospoda-
rowania i zabudowy terenu, ile interes prawny w uzyskaniu decyzji w tym przed-
miocie. Warto jednocześnie odnotować, że, wbrew pozorom, decyzje o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu wcale nie określają żadnych nowych praw ich 

55 Por. T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kraków 
2004, uwagi do art. 61.
56 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 stycznia 2006 r., IV SA/Wa 
1847/05.
57 Art. 54 u.p.z.p.
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adresatów w dziedzinie prawa zabudowy. Ustalenie warunków zagospodarowania 
i zabudowy terenu stanowi natomiast, w przypadku braku planu miejscowego, ko-
nieczny etap poprzedzający wydanie innej decyzji administracyjnej – pozwolenia 
na budowę, które wydawane jest na podstawie Prawa budowlanego58. Dopiero w tej 
drugiej decyzji administracja publiczna autorytatywnie rozstrzyga o możliwości 
rozpoczęcia robót budowlanych przez inwestora, a więc wypowiada się wiążąco 
w odniesieniu do zakresu prawa zabudowy, które przysługuje uprawnionemu pod-
miotowi. W ramach postępowania, które prowadzone jest w sprawie pozwolenia 
na budowę, obligatoryjnie uwzględniane są ustalenia poczynione w decyzji o wa-
runkach zagospodarowania i zabudowy terenu. Zgodnie z ustawą, obie kategorie 
tej decyzji (decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja o warunkach 
zabudowy) wiążą organ wydający pozwolenie na budowę59. O szczególnym związku 
prawa żądania ustalania warunków zagospodarowania i zabudowy terenu z prawem 
zabudowy świadczy jeszcze jedna cecha opisywanej instytucji. Jak wspomniano 
wyżej, decyzja o warunkach zagospodarowania i zabudowy terenu może zostać 
skierowana także do podmiotów, które nie dysponują żadnym tytułem do zabu-
dowywanej nieruchomości, a zatem brak im jakichkolwiek podstaw dla prawa jej 
zabudowy. W przypadku decyzji o warunkach zabudowy ustawodawca zaznacza 
wręcz, że decyzję taką można wydać w odniesieniu do tego samego terenu więcej  
niż jednemu wnioskodawcy60. Obie kategorie decyzji o warunkach zagospodaro-
wania i zabudowy stanowią akty administracyjne i, jako takie, należą do typowych 
form działania administracji publicznej, którymi administracja ta posługuje się 
w dziedzinie gospodarowania przestrzenią. Z tego powodu wymagają szerszego 
omówienia w uwagach dotyczących form działania. 

Alternatywną formę określenia warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plany takie 
sporządzane są przez gminy i stanowią element rozbudowanego systemu pla-
nowania przestrzennego w państwie. Treść planów miejscowych opiera się na 
postanowieniach innych gminnych aktów planistycznych: studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studia uwzględniają z kolei 
zasady określone w dokumentach planistycznych, które tworzone są na innych 
szczeblach systemu planowania przestrzennego: w koncepcji przestrzennego zago-
spodarowania kraju, strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa oraz ramowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego związku metropolitalnego61. Plany miejscowe sporządzane 
są fakultatywnie. Obowiązek sporządzenia planu miejscowego istnieje wyłącznie 
wówczas, gdy wymagają tego szczególne przepisy, jak w przypadku gmin, które 

58 Art. 28 p.b. Por. W. Jakimowicz, Wolność zabudowy, s. 217.
59 Art. 55 i art. 64 ust. 1 u.p.z.p.
60 Art. 63 ust. 1 u.p.z.p.
61 Art. 9 ust. 2 i ust. 4 u.p.z.p.
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uzyskały potwierdzenie możliwości prowadzenia na swoim obszarze lecznictwa 
uzdrowiskowego, i, w związku z tym, obowiązane są stworzyć plany miejscowe 
dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej62. W pewnych przypadkach ustawa o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyklucza wręcz sporządzanie planów 
miejscowych – planu miejscowego nie sporządza się dla określonych terenów 
zamkniętych63. Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia 
terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zago-
spodarowania i zabudowy. W zależności od potrzeb w planie miejscowym określa 
się m.in.: granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów 
nieruchomości; granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruk-
tury technicznej; granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 
granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2; granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu lokalnym; granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz te-
renów służących organizacji imprez masowych; sposób usytuowania obiektów 
budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz 
do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz 
pokrycie dachów, czy też minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek 
budowlanych64. Z punktu widzenia podmiotu prawa zabudowy, plan miejscowy 
odgrywa porównywalną rolę do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu. Zgodnie z regulacją Prawa budowlanego, przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę sprawdzana jest zgodność projektu budowlanego z usta-
leniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami 
prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu w przypadku braku miejscowego planu65. Wykonywanie prawa zabudowy 
uwarunkowane jest zatem postanowieniami planu miejscowego. Warto zauwa-
żyć, że do „innych aktów prawa miejscowego”, o których mowa w przywołanym 
przepisie Prawa budowlanego, należą wspomniane wcześniej uchwały krajobra-
zowe. Również one stanowią, podobną w skutkach do planu miejscowego, formę 
reglamentacji prawa zabudowy. W treści takich uchwał mogą być określane zasady 
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje ma-
teriałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zasady i warunki sytuowania, 
gabaryty i liczba szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości 
przez podmiot prowadzący na niej działalność, a także zakazy sytuowania ogro-
dzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Warto jednak odnotować, 

62 Art 38b ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1056).
63 Art. 14 ust. 6 u.p.z.p.
64 Art. 15 ust. 3 u.p.z.p.
65 Art. 35 ust. 1 p.b.
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że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa sankcje za 
naruszenie niektórych obowiązków, które mogą zostać ustanowione w uchwałach 
krajobrazowych. Zgodnie z tą ustawą, podmiot, który umieścił tablicę reklamową 
lub urządzenie reklamowe niezgodne z przepisami uchwały krajobrazowej, podlega 
karze pieniężnej66. Przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja świadczy o tym, że 
zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, 
który wynika z uchwały krajobrazowej, ustala treść zachowań swoich adresatów 
bezpośrednio, bez konieczności jego konkretyzacji przez organ administracji 
publicznej. To sytuacja szczególna. Typowo, normy prawne, które określają ogra-
niczenia prawa zabudowy, wymagają konkretyzacji w drodze aktu administra-
cyjnego. Zarówno plany miejscowe, jak i uchwały krajobrazowe kwalifikowane 
są na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako akty 
prawa miejscowego. Zasadniczo obie należy zaliczyć również do szerszej – i bardzo 
niejednorodnej wewnętrznie – kategorii aktów planowania. Zostaną one szerzej 
omówione w uwagach dotyczących form działania administracji. 

5. Administracja planowania i zagospodarowania przestrzennego

Zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego wykonywane 
są zarówno przez podmioty administracji rządowej, jak i samorządu terytorial-
nego. Główny ciężar wykonywania tych zadań spoczywa jednak na samorządzie 
terytorialnym. Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, pierwszopla-
nową rolę w tym zakresie odgrywają gminy. To do ich zadań należy kształtowanie 
i prowadzenie polityki przestrzennej na ich terenie, w tym uchwalanie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód we-
wnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów 
zamkniętych. Ustawodawca kwalifikuje przy tym te zadania wyraźnie jako zadania 
własne gmin. Powiaty odpowiadają wyłącznie za prowadzenie, w granicach swojej 
właściwości rzeczowej, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzen-
nego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju. Działalność 
planistyczną, którą prowadzą gminy, mogą wspierać związki metropolitalne, czyli 
zrzeszenia gmin i powiatów położonych w danym obszarze metropolitalnym67. 
Jeśli związek taki zostanie utworzony, do jego zadań należy kształtowanie i pro-
wadzenie polityki przestrzennej na jego obszarze. Ważne zadania spoczywają na 
samorządzie województwa. Odpowiada on za kształtowanie i prowadzenie poli-
tyki przestrzennej w województwie, w tym uchwalanie planu zagospodarowania  
 

66 Art. 37d ust. 1 u.p.z.p.
67 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 730).
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przestrzennego województwa. Administracja rządowa koncentruje się na planowa-
niu przestrzennym na szczeblu krajowym. W myśl postanowień ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kształtowanie i prowadzenie polityki 
przestrzennej państwa, wyrażonej w koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju, należy przy tym do zadań Rady Ministrów. Utrwalony w ustawie podział 
zadań w dziedzinie gospodarowania przestrzenią68 stanowi podstawę rozwiązań 
organizacyjno-instytucjonalnych, które współtworzą złożony system planowania 
przestrzennego. System ten jest zasadniczo trójszczeblowy i obejmuje cały ob-
szar państwa. Jego podstawę określa planowanie realizacyjne w gminach, szcze-
bel pośredni – działalność planistyczna w samorządach województw, natomiast 
szczyt – administracja rządowa z jej rolą kreatora polityki przestrzennej w skali 
całego państwa. Na tym tle zadania powiatów i związków metropolitalnych jawią 
się jako ograniczone i uzupełniające. W przypadku związków metropolitalnych, 
wykonywanie tych zadań ograniczone jest dodatkowo wyłącznie do tych obszarów 
państwa, na których związki takie działają (jeśli zostaną utworzone). 

Podstawowe zadania planistyczne gminy wykonuje jej organ stanowiący – rada 
gminy. Do jej kompetencji należy uchwalenie podstawowych gminnych aktów 
planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Dodatkowo, rada gminy może przyjąć tzw. uchwałę krajobrazową oraz miejscowy 
plan rewitalizacji, który jest szczególną formą planu miejscowego69. W liczne, 
skorelowane z działalnością planistyczną rady gminy kompetencje wyposażony 
został organ wykonawczy gminy – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Przede 
wszystkim organ ten odgrywa znaczącą rolę w procedurze uchwalania studium 
i planu miejscowego. Do jego kompetencji należy m.in. sporządzenie projektów 
tych aktów planistycznych. Podobną funkcję pełni w procedurze stanowienia 
uchwały krajobrazowej i miejscowego planu rewitalizacji70. Wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) posiada także ważne kompetencje jurysdykcyjne. Organ ten 
wydaje decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – zarówno de-
cyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak i decyzje o warunkach 
zabudowy71. Do kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należy także 
wymierzanie kary pieniężnej podmiotowi, który umieścił tablicę reklamową lub 
urządzenie reklamowe niezgodne z przepisami uchwały krajobrazowej72. W przy-
padku wszystkich tych decyzji organem, który je wydaje w drugiej instancji, jest 
samorządowe kolegium odwoławcze. 

68 Art. 3 u.p.z.p.
69 Art. 37f i n. u.p.z.p.
70 Art. 9 i n. u.p.z.p.
71 Art 51 ust. 1 I art. 60 ust. 1 u.p.z.p.
72 Art. 37d ust. 3 u.p.z.p.
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W przypadku utworzenia związku metropolitalnego związek ten sporządza 
ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
związku metropolitalnego, dla całego obszaru metropolitalnego, uwzględniając 
ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Studium ramowe 
uchwala organ stanowiący związku – zgromadzenie związku metropolitalnego, 
a jego projekt sporządza organ wykonawczy związku – zarząd związku metropo-
litalnego. Oba te organy są organami kolegialnymi. Związek metropolitalny jest 
zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze 
metropolitalnym. W skład związku metropolitalnego wchodzą gminy położone 
w granicach obszaru metropolitalnego i powiaty, na obszarze których leży co 
najmniej jedna gmina położona w granicach obszaru metropolitalnego. Związki 
metropolitalne tworzone są w drodze rozporządzenia Rady Ministrów73. 

Organy samorządu województwa sporządzają plan zagospodarowania prze-
strzennego województwa, prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje 
i programy odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzen-
nego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac, a także 
sporządzają audyt krajobrazowy. Podstawowe zadania w tym zakresie spoczywają 
na organie stanowiącym – sejmiku województwa. Organ ten uchwala plan zago-
spodarowania przestrzennego województwa i audyt krajobrazowy. Projekty obu 
tych aktów sporządza organ wykonawczy – zarząd województwa. 

Zadania administracji rządowej w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego realizowane są przede wszystkim przez Radę Ministrów, ministra 
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzen-
nego oraz mieszkalnictwa oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regional-
nego. W wykonywanie tych zadań zaangażowane są zatem naczelne, konstytucyjne 
organy administracji rządowej. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym nie przypisuje żadnych kompetencji organom centralnym ani – poza 
nielicznymi kompetencjami wojewody74 – organom terenowym administracji 
rządowej. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, koncepcję przestrzennego 
zagospodarowania kraju. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa koordynuje zgodność 
planów zagospodarowania przestrzennego województw z koncepcją przestrzen-
nego zagospodarowania kraju. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
koordynuje współpracę transgraniczną i przygraniczną w zakresie planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz – we współpracy z ministrem właści-
wym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa – sporządza koncepcję przestrzennego zagospodarowania 
kraju, uchwalaną następnie przez Radę Ministrów. Koncepcja ta przedstawiana jest 

73 Art. 1 i art. 4 u.z.m. 
74 Patrz np. art. 12, art. 17, art. 51 i art. 60 ust. 3 u.p.z.p.
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Sejmowi przez Prezesa Rady Ministrów, podobnie jak okresowe raporty o stanie 
zagospodarowania przestrzennego kraju75.

Obok organów administracyjnych, które są bezpośrednio zaangażowane w wy-
konywanie zadań w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego, 
istnieją także – zarówno w administracji rządowej, jak i samorządu terytorialnego, 
organy doradcze. Organy te nie posiadają własnych kompetencji administracyjnych, 
wspierają jedynie działanie organów, które są w nie wyposażone. Organem dorad-
czym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa w sprawach planowania i zagospodarowania 
przestrzennego jest Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Minister 
ten powołuje i odwołuje przewodniczącego i członków komisji i ustala, w dro-
dze zarządzenia, regulamin określający organizację i tryb jej działania. Zgodnie 
z ustawą, komisja powinna składać się z osób o wykształceniu i przygotowaniu 
fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzen-
nego. Podobne funkcje wykonują organy doradcze działające w samorządzie tery-
torialnym. W myśl postanowień ustawy marszałek województwa, wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta powołuje odpowiednio wojewódzką albo gminną komisję 
urbanistyczno-architektoniczną, jako organ doradczy, oraz ustala, w drodze re-
gulaminu, jej organizację i tryb działania. Alternatywnie, wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta może powierzyć gminnej komisji urbanistyczno-architekto-
nicznej powołanej w innej gminie pełnienie funkcji organu doradczego, na mocy 
porozumienia zawartego z odpowiednim wójtem, burmistrzem lub prezydentem 
miasta. Przy starostach powiatów mogą być wreszcie powoływane powiatowe ko-
misje urbanistyczno-architektoniczne jako organy doradcze starostów powiatów 
oraz, na podstawie stosownych porozumień, wójtów, burmistrzów gmin albo pre-
zydentów miast wchodzących w skład tych powiatów, które nie powołały gminnych 
komisji lub nie powierzyły funkcji pełnienia organu doradczego komisji powołanej 
w innej gminie.

6. Formy działania administracji publicznej w zakresie planowania  
i zagospodarowania przestrzennego

Administracja publiczna realizuje zadania w dziedzinie planowania i zagospoda-
rowania przestrzennego głównie w drodze dwóch typów działań. Pierwszy typ 
stanowią akty planowania przestrzennego. Postanowienia dotyczące takich aktów 
są najbardziej charakterystycznym elementem ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. Podstawowe uregulowania tej ustawy określają procedurę 
ich stanowienia oraz wymogi dotyczące ich treści. Do grupy tej należą przede 
wszystkim akty, które tworzą podstawowy system planowania przestrzennego 

75 Art. 46 i n. u.p.z.p.
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w państwie: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa oraz koncepcja przestrzennego zagospodarowania 
kraju. Do systemu tego zaliczyć można, w przypadku utworzenia związku metro-
politalnego, także ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego związku metropolitalnego. Warto w tym kontekście przywołać 
ponadto akty planistyczne, które dotyczą zagadnień szczególnych i uzupełniają 
regulację zawartą w aktach podstawowego systemu planowania przestrzennego: 
uchwały krajobrazowe oraz audyt krajobrazowy. Mimo wielu podobieństw, zdeter-
minowanych głównie ich planistyczną funkcją, akty planowania różnią się od siebie 
z uwagi na skutek prawny zawartych w nich postanowień i należą do odmiennych 
kategorii form działania administracji publicznej76. Jedne z nich kwalifikowane są 
wyraźnie przez samego ustawodawcę jako akty prawa miejscowego, a więc akty 
należące do powszechnie obowiązujących źródeł prawa. Inne nie poddają się takiej, 
choćby tylko formalnej, kwalifikacji i ujmowane są wobec tego w ramach szerszej 
kategorii tzw. swoistych źródeł prawa administracyjnego. Ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym określa różne relacje między tymi aktami, 
porządkując ich wzajemne oddziaływania i podporządkowując je wszystkie wspól-
nym założeniom. 

Drugi typ działań podejmowanych przez administrację publiczną w dziedzi-
nie planowania i zagospodarowania przestrzennego jest (w odróżnieniu od aktów 
planowania) jednorodny w świetle kryteriów kwalifikacji jako formy działania 
administracji publicznej. Typ ten tworzą akty administracyjne, a więc jedno-
stronne, władcze, autorytatywne czynności prawne, podejmowane przez organy 
administracyjne w celu zastosowania normy prawa administracyjnego. Do grupy 
tej należą m.in. oba typy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
(decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja o warunkach 
zabudowy) oraz decyzja o nałożeniu kary pieniężnej podmiotowi, który umieścił 
tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodne z przepisami uchwały 
krajobrazowej.

Aktami prawa miejscowego są, zgodnie z wyraźną kwalifikacją ustawodawcy, 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz uchwały krajobrazowe77. 
Plan miejscowy sporządzany jest w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla 
inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i za-
budowy. Plan taki zawiera część tekstową i graficzną. W części graficznej sporządza 
się go w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo 
w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zaso-
bie geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

76 Por. M. Stahl w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Prawne formy działania admini-
stracji. System Prawa Administracyjnego, Tom V, Warszawa 2013, s. 364.
77 Art. 14 ust. 8 i art. 37a ust. 4 u.p.z.p.
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dopuszcza się stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w przypadkach planów 
miejscowych, które sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zale-
sienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się stosowanie map w skali 
1:5000. Po uchwaleniu planu miejscowego przez radę gminy wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta przedstawia ten plan wojewodzie wraz z załącznikami oraz doku-
mentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. 
Wojewoda ocenia plan miejscowy w trybie nadzoru weryfikacyjnego. Uchwała 
rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia 
w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. Uchwała ta podlega również 
publikacji na stronie internetowej gminy. Ustawodawca ustanowił zasadę, zgodnie 
z którą, każdy ma prawo wglądu do planu miejscowego oraz otrzymania z nich 
wypisów i wyrysów. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr planów 
miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały 
z nimi związane oraz odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym rów-
nież uchylonych i nieobowiązujących. Wejście w życie planu miejscowego powoduje 
utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego lub 
ich części odnoszących się do objętego nim terenu. Utrata mocy obowiązującej 
planu miejscowego nie powoduje natomiast, co do zasady, wygaśnięcia decyzji 
administracyjnych wydanych na podstawie tego planu78. W odróżnieniu od planu 
miejscowego uchwała krajobrazowa dotyczy całego obszaru gminy, z wyłączeniem 
terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do 
spraw transportu, przy czym może przewidywać różne regulacje dla różnych ob-
szarów gminy określając w sposób jednoznaczny granice tych obszarów. W treści 
tej uchwały mogą zostać – obok jej podstawowego przedmiotu – określone także 
warunki i termin dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie obiektów 
małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
do zakazów, zasad i warunków w niej określonych, nie krótszy niż 12 miesięcy od 
dnia wejścia w życie uchwały. Uchwała krajobrazowa może ponadto wskazywać 
rodzaje obiektów małej architektury, które nie wymagają dostosowania do zaka-
zów, zasad lub warunków określonych w uchwale oraz wskazywać obszary oraz 
rodzaje ogrodzeń, dla których następuje zwolnienie z obowiązku dostosowania 
ogrodzeń istniejących w dniu jej wejścia w życie do zakazów, zasad lub warunków 
określonych w uchwale79.

Do kategorii innych aktów planowania, którym nie przysługuje przymiot 
aktów prawa miejscowego, zaliczyć należy w szczególności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa oraz koncepcję przestrzennego zagospodarowania 
kraju. 

78 Art. 15 i n. u.p.z.p.
79 Art. 37a i n. u.p.z.p.
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Studium sporządzane jest w celu określenia polityki przestrzennej gminy, 
w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium sporządza 
się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. Ustawodawca wyraźnie 
rozstrzyga o mocy wiążącej postanowień te kategorii aktów planowania. Studium 
nie jest aktem prawa miejscowego, jego ustalenia są jednak wiążące dla organów 
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych80. W studium określa się w szcze-
gólności: kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 
terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego, kierunki i wskaźniki doty-
czące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny przeznaczone 
pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy, obszary oraz zasady ochrony 
środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kul-
turowego i uzdrowisk, obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, kierunki rozwoju systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej, obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje 
celu publicznego, obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, 
a także obszary przestrzeni publicznej, obszary, dla których gmina zamierza spo-
rządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wy-
magające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze 
i nieleśne, kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produk-
cyjnej, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas 
ziemnych, obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar 
ochronny, obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące 
na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, obszary wymagające 
przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji, obszary zdegradowane, 
granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych oraz obszary funkcjonalne 
o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania 
występujących w gminie81. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządza się dla ob-
szaru w granicach administracyjnych województwa. W planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju wojewódz-
twa oraz rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym, oraz określa 
się w szczególności: podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich 
powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań 
transgranicznych, system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, rozmieszczenie inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, granice i zasady zagospodarowania 

80 Art. 9 ust. 4 i ust. 5 u.p.z.p.
81 Por. art. 10 ust. 2, ust. 2a i ust. 3a u.p.z.p. 
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obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym oraz, w zależności od 
potrzeb, granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znacze-
niu regionalnym, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, granice terenów 
zamkniętych i ich stref ochronnych oraz obszary występowania udokumento-
wanych złóż kopalin i udokumentowanych kompleksów podziemnego składowa-
nia dwutlenku węgla. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
uwzględnia się ponadto ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju. Uchwałę sejmiku województwa o uchwaleniu planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa wraz z dokumentacją prac planistycznych marszałek 
województwa przekazuje wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami praw-
nymi oraz ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym82. 

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju określa uwarunkowania, 
cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego 
osiągnięcia, a w szczególności: podstawowe elementy krajowej sieci osadniczej, 
wymagania z zakresu ochrony środowiska i zabytków, z uwzględnieniem obszarów 
podlegających ochronie, rozmieszczenie infrastruktury społecznej o znaczeniu 
międzynarodowym i krajowym, rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicz-
nej i transportowej, strategicznych zasobów wodnych i obiektów gospodarki wodnej 
o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, obszary funkcjonalne. Koncepcja 
przestrzennego zagospodarowania kraju uwzględnia ponadto cele i kierunki 
zawarte w długookresowej strategii rozwoju kraju oraz obejmuje okres zgodny 
z okresem jej obowiązywania83. 

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zarówno decy-
zja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak i decyzja o warunkach 
zabudowy, stanowią akty administracyjne o charakterze deklaratoryjnym, po-
twierdzające istnienie określonych praw i obowiązków, które wynikają wprost 
z ustawy. Decyzje te są ponadto aktami związanymi, ponieważ organy je wydające 
nie dysponują uznaniem administracyjnym, ich luz decyzyjny ogranicza się wy-
łącznie do wykładni prawa i oceny faktów. W odniesieniu do decyzji o warunkach 
zabudowy ustawodawca określił regułę dotyczącą następstwa prawnego. Organ, 
który wydał taką decyzję, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja 
została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyj-
muje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu 
o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej 
przeniesienie84. Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję 
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli inny 
wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub dla tego terenu uchwalono plan 
miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, przy czym ta ostatnia 

82 Art. 39 i n. u.p.z.p.
83 Art. 47 i n. 
84 Art 63 ust. 5 u.p.z.p.
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przesłanka nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu 
na budowę85. W odróżnieniu od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, decyzja o nałożeniu kary pieniężnej podmiotowi, który umieścił 
tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodne z przepisami uchwały 
krajobrazowej, jest aktem administracyjnym o charakterze konstytutywnym. 
Jeżeli nie jest możliwe ustalenie sprawcy, karę pieniężną wymierza się odpowiednio 
właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub posiadaczowi samoistnemu nieru-
chomości lub obiektu budowlanego, na których umieszczono tablicę reklamową 
lub urządzenie reklamowe. Kara pieniężna nakładana jest przy tym na adresata 
decyzji ze skutkiem od dnia, w którym organ wszczął postępowanie w sprawie, do 
dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów 
uchwały krajobrazowej, albo usunięcia tablicy lub urządzenia86. Stosunek prawny 
kreowany jest zatem z mocy tej decyzji, a nie ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, czy też uchwały krajobrazowej. Decyzja taka jest ponadto 
aktem administracyjnym związanym. Nakładając karę wójt (burmistrz, prezydent 
miasta), nie dysponuje uznaniem administracyjnym – jeżeli tablicę reklamową 
lub urządzenie reklamowe zostało umieszczone niezgodnie z przepisami uchwały 
krajobrazowej, kara musi zostać nałożona. 

7. Ocena regulacji

Obowiązująca regulacja w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzen-
nego jest rozbudowana, złożona wewnętrznie i rozproszona w różnych aktach 
prawnych. Jedną z cech tej regulacji są jej częste zmiany, zazwyczaj powodowane 
potrzebą chwili i niemające systemowego charakteru. Jednocześnie rozwiązania, 
które stanowią jej treść, nawiązują do rozwiązań przyjmowanych w innych pań-
stwach i stanowią próbę odpowiedzi na poważne wyzwania, które stają przed 
władzą publiczną w dziedzinie kształtowania ładu przestrzennego. W sposób 
charakterystyczny, rozwiązania obowiązujące w Polsce koncentrują się na pierw-
szej fazie procesu inwestycyjnego, tj. etapie planistyczno-przestrzennym. Etap 
drugi, czyli realizacja inwestycji, podlega odrębnym, komplementarnym uregu-
lowaniom, zawartym głównie w Prawie budowlanym. Regulacja odnosząca się 
do pierwszej fazy, której najbardziej rozbudowaną część tworzą postanowienia 
dotyczące różnego rodzaju aktów planistycznych, wspiera się na założeniach braku 
hierarchicznej zależności między poszczególnymi aktami planowania oraz fa-
kultatywności planowania na poziomie podstawowym, czyli w gminie. Pierwsze 
z tych założeń osłabiane jest poprzez różne silne powiązania normatywne między 
poszczególnymi aktami planowania (i jego poziomami: krajowym, wojewódzkim 

85 Art. 65 u.p.z.p.
86 Art. 37d u.p.z.p.
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i gminnym), drugie – wyraża się w generalnej dopuszczalności wykonywania 
przez gminę zadań w sferze ładu przestrzennego nie tyle poprzez prawotwórstwo, 
ile w drodze rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych, tj. decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. W obu założeniach znajdują wyraz dwie 
zasady konstytucyjne, określające ustrojowe podstawy funkcjonowania władzy 
publicznej w Polsce: zasada pomocniczości i zasada decentralizacji87. Realizacja 
wyzwania polegającego na kompleksowym i zgodnym z konstytucyjnymi założe-
niami uregulowaniu dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego, 
powiodła się jednak tylko częściowo. W doktrynie trafnie wskazuje się liczne 
mankamenty obowiązującej regulacji. Niezależnie od wspomnianej już wcześniej 
(i stanowiącej silnie wyodrębniony wątek w dyskusjach doktrynalnych) krytyki 
stosowania przez ustawodawcę tzw. specustaw, warto przywołać kontrowersje 
związane z normatywnym charakterem studiów uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy oraz uwagi dotyczące rozwiązań, polega-
jących na ustawowym definiowaniu pojęć, które z natury są nieostre i podlegają 
wartościującej wykładni. Oba te problemy, wskazane przykładowo, przemawiają na 
rzecz gruntownej reformy Prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
W literaturze formułowane są wręcz postulaty zastąpienia tej regulacji całościową 
i usystematyzowaną kodyfikacją prawa inwestycyjno-budowlanego (Kodeksem 
budowlanym)88.

Trudności dotyczące natury prawnej studiów uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy powiązane są – paradoksalnie – z wyraźną 
deklaracją ustawodawcy, że „studium nie jest aktem prawa miejscowego”89. W efek-
cie takiej kwalifikacji, odmawiającej studium statusu źródła prawa powszechnie 
obowiązującego, należy je uznać za akt wewnętrzny, który, zgodnie z założeniami 
konstytucyjnymi, nie może wywoływać skutków w odniesieniu do podmiotów 
niepowiązanych zależnością organizacyjną z podmiotem wydającym taki akt. 
W ślad za rozstrzygnięciem ustawodawcy, kwalifikacja studium jako aktu „kie-
rownictwa wewnętrznego” uznawana jest w literaturze przedmiotu powszechnie90. 
Jednocześnie doktryna przywołuje jednak sytuacje, gdy, mimo takiej kwalifikacji, 
organy stosujące prawo wywodzą ze studium bezpośrednie skutki prawne dla 
podmiotów, które nie podlegają organizacyjnie radom gmin. W szczególności 
przywoływane są przypadki zawieszania postępowania administracyjnego w spra-
wach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i w sprawach 

87 Por. Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003, s. 40 i n.; 
M. Górski, J. Kierzkowska w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Prawo administracyjne 
materialne. System Prawa Administracyjnego, Tom VII, Warszawa 2012, s. 209.
88 Z. Niewiadomski (red.), Planowanie przestrzenne, s. 340 i n.
89 Art. 9 ust. 5 u.p.z.p.
90 Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne, s. 91; E. Radziszewski, tamże, uwagi do art. 9; 
T. Bąkowski, tamże, uwagi do art. 9.
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o zatwierdzenie geodezyjnego podziału nieruchomości na działki91. Z założeniem 
braku zewnętrznych skutków prawnych studium nie są zgodne także niektóre 
rozstrzygnięcia sądów administracyjnych i postanowienia niektórych ustaw92. Taki 
stan rzeczy, budzący wątpliwości w kontekście konstytucyjnych założeń systemu 
źródeł prawa, stanowi efekt przyjęcia przez ustawodawcę niekonsekwentnego 
rozwiązania, które, z jednej strony, odmawia studium cechy powszechnego obo-
wiązywania, z drugiej strony – czyni je konstrukcyjnym elementem planowania 
przestrzennego w gminie, determinującym prawnie kształt rozwiązań przyjmowa-
nych w – powszechnie obowiązujących – miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. Jak się wskazuje, w ten sposób tworzona jest fikcj[a], że akt polityki 
przestrzennej nie kształtuje sytuacji prawnej nieruchomości93.

Innym problemem, który dotyczy regulacji w dziedzinie planowania i za-
gospodarowania przestrzennego, jest podejmowanie przez ustawodawcę prób 
definiowania pojęć, które należą do kategorii tzw. klauzul generalnych i z założe-
nia mają charakter nieostry – niepoddający się jednoznacznemu, obiektywnemu 
określeniu. Do pojęć takich należy przede wszystkim „interes publiczny”. Innymi 
przykładami pojęć, które zalicza się do tej kategorii, są „ład przestrzenny” i zrów-
noważony rozwój”. Mimo ich szczególnego charakteru i znaczenia, które wykracza 
poza poszczególne dziedziny regulacji prawa administracyjnego, pojęcia te zostały 
ujęte w słowniku ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – i tam 
zdefiniowane (w przypadku „zrównoważonego rozwoju” posłużono się odesłaniem 
do innej ustawy)94. Jak wspomniano wyżej, ustawodawca wsparł przy tym na 
dwóch z tych pojęć – „ładzie przestrzennym” i „zrównoważonym rozwoju” – całość 
rozwiązań Prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego. Próba definicji 
pojęć o tak otwartym zakresie skazana jest z góry na niepowodzenie. W literaturze 
wskazuje się wręcz, że ich definicje ustawowe nie mają (…) dającej się precyzyjnie 
określić normatywnej treści i treść, jaka została im nadana (…), może być traktowana 
jako pewne rozwinięcie, niezmieniające jednak ich zasadniczego charakteru jako 
pojęć niedookreślonych, wymagających interpretacji dla konkretnego przypadku 
(…)95. Dodatkowa trudność pojawia się w przypadku „zrównoważonego rozwoju”, 
który, niezależnie od tego, że odsyła do określonych, pozaprawnych wartościo-
wań, stanowi także kategorię konstytucyjną, niepoddającą się doprecyzowaniu 
na gruncie ustawodawstwa zwykłego. Wreszcie, generalnie, brak jest podstaw dla 

91 M. Kruś, Z. Leoński, M. Szewczyk, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Lex 2012, pkt 2.2.
92 Wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2009 r., II OSK 1250/08, CBOSA, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.). Por. Z. Niewia-
domski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2016, uwagi do art. 9 
ust. 5 ustawy; por. także M. Stahl w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Szczególne prawne 
formy działania administracji. System Prawa Administracyjnego, Tom V, Warszawa 2013, s. 366.
93 Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, s. 345.
94 Art. 2 pkt 1, 2 I 4 u.p.z.p.
95 Z. Niewiadomski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, uwagi do art. 2 ustawy.
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odmiennego ujmowania zakresu tych pojęć w różnych dziedzinach regulacji prawa 
administracyjnego, do czego prowadzi ich definiowanie (wyłącznie) w jednej z nich. 
Sens tych pojęć – jakkolwiek nigdy nieoznaczony w sposób definitywny – pozostaje 
przecież zawsze ten sam na gruncie całej regulacji prawnej.

Zarysowane trudności, dotyczące normatywnego statusu studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i definicji ustawo-
wych „interesu publicznego”, „ładu przestrzennego” i „zrównoważonego rozwoju”, 
ilustrują szersze problemy, które wiążą się z obowiązującą regulacją w dziedzinie 
planowania i zagospodarowania przestrzeni. Pierwszy z tych problemów una-
ocznia potrzebę określenia przez ustawodawcę natury prawnej wszystkich aktów 
planowania, które składają się na system planowania przestrzennego. Regulacja 
dotycząca tych aktów powinna uwzględniać wymogi ochrony podmiotów, których 
dotyczą ich postanowienia, i precyzyjnie opisywać relacje miedzy poszczególnymi 
aktami (i poziomami planowania). Drugi problem uświadamia znaczenie wpisania 
rozwiązań w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzeni w systematykę 
regulacji prawa administracyjnego. Istniejące braki stanowią konsekwencje częścio-
wego oderwania tej szczegółowej dziedziny od szerszego kontekstu systemowego. 
Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego nie stanowi wyizolowanej 
dziedziny prawa administracyjnego, przeciwnie – należy ono do centralnych 
elementów regulacji określającej pozycję jednostki w państwie, które poddane 
jest konstytucyjnym rygorom praworządności i związania administracji prawem.
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ROZDZIAŁ X

PRAWO ENERGETYCZNE Z UWZGLĘDNIENIEM 
PRAWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Mariusz Szyrski

1. Uwagi wprowadzające 

Prawo energetyczne to regulacja prawna związana bezpośrednio z tzw. administracją 
ingerującą oraz administracją infrastruktury1. To także sfera powiązana bezpośred-
nio z regulacją sektorową2. Przepisy związane z Prawem energetycznym znajdują się 
w różnych ustawach oraz innych aktach normatywnych, w tym także podustawowych.

Na przełomie ostatnich dziesięcioleci mieliśmy do czynienia z różnorodnymi 
aktami regulującymi sferę energetyki. Jako najważniejsze można wskazać: ustawę 
elektryczną z dnia 21 marca 1922 r.3, ustawę z dnia 4 lipca 1947 r. o planowej gospo-
darce elektrycznej4, ustawę z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji 
wsi i osiedli5, dekret o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użytkowania 
energii elektrycznej i cieplnej z dnia 28 stycznia 1953 r.6, ustawa z dnia 30 maja 1962 r. 

1 Zob. I. Lipowicz, Rodzaje administracji, w: Prawo administracyjne, Z. Niewiadomski (red.), 
Warszawa 2011, s. 44.
2 Zob. W. Hoff, Prawny model regulacji sektorowej, Warszawa 2008, T. Długosz, Funkcja regu-
lacyjna, w: System prawa administracyjnego, Tom VIII A Publiczne prawo gospodarcze, H. Hauser, 
Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2013, s. 699.
3 Ustawa elektryczna z dnia 21 marca 1922 r. (Dz.U. z 1935 Nr 17, poz. 98).
4 Ustawa z dnia 4 lipca 1947 r. o planowej gospodarce elektrycznej (Dz.U. z 1947, Nr 52, poz. 271).
5 Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz.U. z 1954 r. Nr 32, 
poz. 135).
6 Dekret o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej 
z 28 stycznia 1953 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 26).
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o gospodarce paliwowo-energetycznej7, ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce 
energetycznej8. Obecna regulacja prawna – ustawa – Prawo energetyczne z 1997 r.9, 
miała także wiele nowelizacji i bardzo różni się od wersji pierwotnej. 

Już na wstępie trzeba zwrócić uwagę na to, że sfera energetyki pozostaje obecnie 
pod ogromnym wpływem prawa unijnego10. Większość zmian w aktualnej usta-
wie – Prawo energetyczne, które miały miejsce w ostatnich latach, było związanych 
właśnie bezpośrednio lub pośrednio z obowiązkiem implementacji do polskiego 
prawa unijnych regulacji prawnych. Liczba nowelizacji w polskiej regulacji ma 
głęboki związek z procesem – który nazywany jest nadregulacją prawa unijnego 
w sferze energetyki11. 

Cele regulacji prawnej związanej z energetyką są wielowątkowe. Jak wskazuje 
się w ustawie – Prawo energetyczne, jednym z tych celów jest określenie zasad 
kształtowania polityki energetycznej państwa, zasad i warunków zaopatrzenia 
i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła oraz działalności przedsiębiorstw 
energetycznych, a także określenie organów właściwych w sprawach gospodarki 
paliwami i energią. Kolejnym celem jest tworzenie warunków do zrównoważo-
nego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego 
i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania 
negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony 
środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz ochrony 
interesów odbiorców i minimalizacji kosztów. 

2. Podstawy prawne

Podstawową dla omawianej dziedziny regulacją prawną jest ustawa z  dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Ustawa ta określa zasady kształtowania 
polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania 
paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, 
a także organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią. Celem 
ustawy jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnie-
nia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania 

7 Ustawa z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz.U. z 1962 r. Nr 32, 
poz. 150).
8 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz.U. z 1984 r. Nr 21, poz. 96).
9 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z. 2017, poz. 220 ze zm.).
10 Zob. M. Szyrski, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), 
Warszawa 2017, s. 38, S. Dudzik, Przekształcenia polskiego prawa energetycznego pod wpływem 
prawa Unii Europejskiej, w: Europeizacja prawa administracyjnego, System prawa administracyjnego, 
Tom III, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2014, s. 674.
11 D. Kijowski, P.J. Suwaj, Kryzys prawa administracyjnego, Tom II, Inflacja prawa administracyj-
nego, P.J. Suwaj (red.), Warszawa 2012.
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paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom 
naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobo-
wiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów 
przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii. W ostatnim czasie 
dodano także ust. 2a rozszerzający zakres przedmiotowy aktu o warunki wy-
konywania i kontrolowania działalności polegającej na przesyłaniu dwutlenku 
węgla w celu jego podziemnego składowania w celu przeprowadzenia projektu 
demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla w rozumieniu 
art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze12. Co 
istotne ustawy – Prawo energetyczne nie stosuje się do: wydobywania kopalin 
ze złóż oraz podziemnego bezzbiornikowego magazynowania paliw oraz do 
wykorzystywania energii atomowej.

Kolejne istotne polskie akty prawne, a do których odnosi się Prawo ener-
getyczne, to ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii13, 
ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o  inwestycjach w zakresie elektrowni wiatro-
wych14, ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej15, ustawa 
z dnia 14 września 2012 r. o  informowaniu o zużyciu energii przez produkty 
wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji16, ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. 
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesy-
łowych17, ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych18. Istotne znaczenie dla omawianej problematyki ma ponadto ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska19, ustawa z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym20 oraz ustawa z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane21. 

12 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 i 1991 
ze zm.).
13 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2017 r., poz. 1148 ze 
zm.).
14 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 961 ze zm.).
15 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 831).
16 Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzy-
stujące energię oraz o kontroli realizacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 1790).
17 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowych,(Dz.U. z 2016 r., poz. 1812).
18 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 775).
19 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze 
zm.).
20 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 778 ze zm.).
21 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.z 2016 r., poz. 290).
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Konstytucja RP nie stanowi wprost o rynku energetycznym, czy organach 
związanych z energetyką22. Jednakże dla tej sfery istotne są art. 5 oraz art. 74 ust. 1 
Konstytucji RP. Ten pierwszy artykuł wprowadza zasadę zrównoważonego rozwoju, 
wskazując, że Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności 
swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bez-
pieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 
środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju23. Zasada ta nie zostaje 
w Konstytucji RP uszczegółowiona. Ustawodawca dokonuje jej bliższej interpre-
tacji przez pryzmat art. 3 pkt 50 ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie 
z którym: zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym 
następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, 
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawo-
wych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego 
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Odniesienie tej zasady do sfery energetyki, 
zwłaszcza do prawa związanego z energetyką odnawialną, wydaje się naturalne24.

Druga podstawa konstytucyjna stanowi natomiast, że władze publiczne prowa-
dzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym 
pokoleniom. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie łączył art. 74 ust. 1 Konstytucji 
RP z problematyką energii. Odnajdziemy na przykład pogląd, że obowiązkiem 
władz publicznych jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a więc 
dążenie do zaspokojenia zarówno istniejących, jak i przewidywanych potrzeb 
energetycznych w warunkach określonych w art. 74 ust. 1 Konstytucji, a więc 
z uwzględnieniem bezpieczeństwa ekologicznego obecnych i przyszłych poko-
leń25. Trybunał wywiódł także, że realizacja tego obowiązku uzasadnia poddanie 
gospodarki energetycznej ograniczeniom wolności działalności gospodarczej cha-
rakterystycznym dla rynku regulowanego i znajdującym oparcie w art. 31 ust. 3 
Konstytucji26. Zatem wolność działalności gospodarczej w dziedzinie energetyki 
może być ograniczona w szczególności ze względu na bezpieczeństwo i ochronę 
środowiska, a ograniczenia te mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, 
gdy są konieczne w demokratycznym państwie, jednakże nie mogą one naruszać 
istoty wolności i praw27. 

22 Patrz: K. Mucha, Konstytucyjne podstawy pojęcia bezpieczeństwa energetycznego, Zeszyty Naukowe 
Instytutu Administracji AJD w Częstochowie 2015, Nr 1(11), s. 100.
23 Zob. A. Pawłowski, Rozwój zrównoważony – idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008, s. 9, M. Jabłoń-
ski, Zasada zrównoważonego rozwoju jako administracyjnoprawny aspekt działania administracji 
publicznej w Polsce, w: Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność – uwarunkowania 
prawna, M. Rudnicki, M. Jabłoński, K. Sobieraj (red.), Lublin 2013, s. 119. 
24 Zob. R. Mędrzycki, Odnawialne źródła energii w aspekcie zrównoważonego rozwoju – zarys.
25 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 lipca 2006, P 24/05, www.otk.trybunal.gov.pl.
26 Tamże.
27 Tamże.
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Sfera energetyki ma szerokie podstawy prawne w prawodawstwie unijnym – 
zarówno w prawie pierwotnym, jak i prawie wtórnym. Istotnym aktem jest tutaj 
już Traktat ustanawiający Wspólnotę Węgla i Stali z 1951 r.28, w myśl którego 
Wspólnota powinna stale tworzyć warunki, które zapewniałyby najbardziej ra-
cjonalny podział produktów na najwyższym poziomie produkcyjności, nie naru-
szając jednak ciągłości zatrudnienia i unikając zasadniczych i trwałych zakłóceń 
w gospodarce Państw Członkowskich. Znajdowała się w nim także regulacja, 
zgodnie z którą organy Wspólnoty powinny w ramach swoich kompetencji i we 
wspólnym interesie między innymi: zapewniać zachowanie warunków zachęcają-
cych przedsiębiorstwa do rozwijania i doskonalenia zdolności produkcyjnej oraz 
popierać politykę racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i unikania ich 
nadmiernej eksploatacji. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej z 1957 r.29 dotyczył w całości kwestii energetyki jądrowej. Na podstawie 
Jednolitego Aktu Europejskiego z 1986 r.30 w części III Traktatu EWG dodano ty-
tuł „Środowisko naturalne” oraz pojawiła się deklaracja w sprawie artykułu 130r 
Traktatu EWG: (w odniesieniu do ustępu 1 tiret trzecie), że działania Wspólnoty 
w dziedzinie środowiska naturalnego nie mogą ingerować w politykę narodową 
Państw Członkowskich, dotyczącą eksploatacji zasobów energetycznych. W skon-
solidowanej wersji Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej31 znajduje się 
rozdział XXI pt. „Energetyka” z istotnymi regulacjami dotyczącymi zapewnienia 
funkcjonowania rynku energii; zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii w Unii; 
wspierania efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju 
nowych i odnawialnych form energii; oraz wspierania wzajemnych połączeń mię-
dzy sieciami energii. 

Dla całego rynku energii w UE szczególne znaczenie mają następujące akty: 
dyrektywa Rady 93/76/EWG z dnia 13 września 1993 r. w celu ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla poprzez poprawienie efektywności energetycznej (SAVE)32, dyrek-
tywa Rady 98/93/WE z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniająca dyrektywę 68/414/EWG, 
nakładającą na Państwa Członkowskie EWG obowiązek utrzymywania minimal-
nych zapasów surowej ropy naftowej i/lub produktów ropopochodnych33, dyrektywa 
2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej 

28 Traktat ustanawiający Wspólnotę Węgla i Stali z 18 kwietnia 1951 r.
29 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM) z 25 marca 1957 r. 
Obecnie skonsolidowana wersja.
30 Jednolity Akt Europejski z 17 lutego 1986 r. (Dz.Urz. WE 1987 L 169).
31 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE 2012 C 326, s. 1).
32 Dyrektywa Rady 93/76/EWG z dnia 13 września 1993 r. w celu ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla poprzez poprawienie efektywności energetycznej (SAVE) (Dz.U. L 237 z 22.9.1993).
33 Dyrektywa Rady 98/93/WE z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniająca dyrektywę 68/414/EWG, 
nakładającą na Państwa Członkowskie EWG obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów surowej 
ropy naftowej i/lub produktów ropopochodnych (Dz.U. L 358 z 31.12.1998).
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ze źródeł odnawialnych34, dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE35, dyrektywa 2003/55/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE36, 
dyrektywa Rady 2003/92/WE z dnia 7 października 2003 r. zmieniająca dyrektywę 
77/388/EWG w odniesieniu do zasad dotyczących miejsca dostawy gazu i energii 
elektrycznej37 dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE38, 
dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. 
w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użyt-
kowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG39, 
dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. 
dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elek-
trycznej i inwestycji infrastrukturalnych40, dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowa-
nia energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dy-
rektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE41, dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku 

34 Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych 
(Dz.U. L 283 z 27.10.2001).
35 Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz.U. 
L 176 z 15.7.2003).
36 Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE (Dz.U. L 
176 z 15.7.2003).
37 Dyrektywa Rady 2003/92/WE z dnia 7 października 2003 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/
EWG w odniesieniu do zasad dotyczących miejsca dostawy gazu i energii elektrycznej (Dz.U. L 260 
z 11.10.2003).
38 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. usta-
nawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca 
dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003).
39 Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie 
wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym 
energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG (Dz.U. L 52 z 21.2.2004).
40 Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca 
działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastruk-
turalnych (Dz.U. UE L 06.33.22).
41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w spra-
wie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. UE L 09.140.16).
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wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE42, dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 
2003/54/WE43.

Dodatkowo z punktu widzenia energetyki odnawialnej istotnym krokiem było 
pojawienie się szeregu „Ksiąg” – białych i zielonych, np. Biała Księga z 1995 r. pt. 
An energy policy for the European Union44 Zielona Księga z 1996 r. pt. Energy for 
the future: renewable sources of energy45, Biała Księga z 1997 r.46.

Obecnie, na podstawie przepisów ustawy – Prawo energetyczne obowiązuje 
w polskim porządku prawnym 216 rozporządzeń do tej ustawy.

3. Podstawowe pojęcia

Ustawa – Prawo energetyczne posługuje się bogatym wachlarzem pojęć i definicji 
legalnych. Sam słowniczek w tej ustawie zawiera aż ponad 100 definicji legalnych. 
Inne wskazane wyżej ustawy także zawierają swoje własne słowniczki tego rodzaju 
definicji (na przykład ustawa o odnawialnych źródłach energii zawiera dodatkowe 
47 definicji legalnych). Biorąc jednak pod uwagę ustawę – Prawo energetyczne oraz 
inne ustawy związane z energetyką na pierwszy plan wysuwają się następujące 
pojęcia:
• energia – oznaczająca energię przetworzoną w dowolnej postaci (art. 3 pkt 1),
• sieci – instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania 

lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego 
(art. 3 pkt 11),

• przedsiębiorstwo energetyczne – podmiot prowadzący działalność gospodar-
czą w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, 
dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi albo przesyłania dwutlenku 
węgla (art. 3 pkt 12),

42 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 r. dotycząca wspól-
nych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.U. UE L 
09.211.94).
43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U. 
UE L 09.211.55).
44 An energy policy for the European Union, white papier, Brussels, 13.12.1995, COM (95) 682 
final.
45 Communication from the Commission – Energy For The Future: Renewable Sources Of Energy – 
Green paper for a Community Strategy of 20 November 1996, COM/96/0576 final not published.
46 White paper COM (97) 599 final Communication from the Commission Energy For The Future: 
Renewable Sources Of Energy White Paper for a Community Strategy and Action Plan COM(97) 599 
final (26/11/1997).
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• regulacja – stosowanie określonych ustawą środków prawnych, włącznie z kon-
cesjonowaniem, służących do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, 
prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz ochrony interesów odbiorców 
(art. 3 pkt 15),

• bezpieczeństwo energetyczne – stan gospodarki umożliwiający pokrycie bie-
żącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię 
w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań 
ochrony środowiska (art. 3 pkt 16),

• bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – zdolność systemu elektroener-
getycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej 
oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę 
energię (art. 3 pkt 16a),

• odnawialne źródło energii – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące 
energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, 
energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów 
i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolni-
czego oraz z biopłynów (ustawa o odnawialnych źródłach energii, art. 2 pkt 22).

4. Prawa i obowiązki jednostki

Prawo energetyczne – od strony podmiotowej dotyczy przede wszystkim sytu-
acji przedsiębiorstw energetycznych. Można jednak także wyinterpretować z jej 
przepisów regulacje bezpośrednio odnoszące się do praw i obowiązków jed-
nostki – w szczególności takiej interpretacji można dokonać na gruncie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii. Są to zarówno uprawnienia o charakterze po-
zytywnym, jak i negatywnym. 

System prawa energetycznego przewiduje istnienie tzw. koncesji. Jak słusznie 
zaznacza K. Strzyczkowski – koncesje są stosowanym przez ustawodawcę środ-
kiem reglamentacji gospodarczej, mającym na celu uzasadnione ważnym intere-
sem publicznym ograniczenie swobody działalności podmiotów gospodarczych 
(przedsiębiorców)47. Udzielenie przez państwo koncesji wynika z jego suwerennych 
atrybutów władzy publicznej i przyznanych kompetencji wynikających z obowiązu-
jących przepisów prawnych, a nie z faktu istnienia monopolu państwa w reglamen-
towanych dziedzinach gospodarczych48. Koncesję można powiązać z uprawnieniem 
o charakterze negatywnym (możliwość domagania się od państwa powstrzymania 
się od ingerencji w przyznaną sferę praw i wolności lub przyznanego stanu praw-
nego). Jednakże biorąc pod uwagę promesę przyznania koncesji (art. 43 ustawy – 
Prawo energetyczne), można mówić tutaj o prawie pozytywnym polegającym na 

47 K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011, s. 201.
48 Tamże, s. 202. Zob. Prawo energetyczne, M. Swora, Z. Muras (red.), Warszawa 2010, s. 1077.

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   231 21.11.2017   11:20:31



ROZDZIAŁ X. PRAWO ENERGETYCZNE Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 232 

roszczeniu o wydanie aktu administracyjnego o oznaczonej treści. Uprawnienia 
i obowiązki jednostki lub przedsiębiorstwa energetycznego związane będą zatem 
z uprawnieniem do prowadzenia określonej działalności, a także wynikających 
z tej działalności obowiązków. 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne uzyskanie koncesji wy-
maga wykonywania działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania paliw lub 
energii; magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania 
gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplo-
nego gazu ziemnego, jak również magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych 
w instalacjach magazynowania paliw ciekłych lub instalacjach przeładunku paliw 
ciekłych; przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii; obrotu paliwami lub energią; 
przesyłania dwutlenku węgla.

Ustawa ta reguluje również kwestię otrzymania promesy uzyskania koncesji. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1–3 ustawy – Prawo energetyczne, kto zamierza wykonywać 
działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, przetwarzaniu, magazyno-
waniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami lub energią, skraplaniu gazu 
ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, podlegającą koncesjonowaniu, 
albo zmienić jej zakres, może ubiegać się o wydanie promesy koncesji albo promesy 
zmiany koncesji. Promesę wydaje Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej. 
Ustala się w niej okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6 miesięcy. 
Promesa jest publicznym prawem podmiotowym, przysługującym konkretnemu, 
indywidualnie oznaczonemu podmiotowi49.

Na gruncie ustawy o odnawialnych źródłach energii mamy z kolei do czynie-
nia z pojęciem prosumenta oraz z jego uprawnieniami, a w związku z tym także 
z obowiązkami jednostki w sferze energetyki. Zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy 
o odnawialnych źródłach energii, za prosumenta uważa się odbiorcę końcowego 
dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, 
wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii 
w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną 
działalnością gospodarczą, regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej50. Trzeba dodać, że w takim przypadku nie jest w ogóle 
wymagane uzyskanie koncesji – bowiem zgodnie z art. 3 tej ustawy, podjęcie i wy-
konywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii wymaga uzyskania koncesji na zasadach i warun-
kach określonych w ustawie – Prawo energetyczne, z wyłączeniem wytwarzania 
energii elektrycznej: w mikroinstalacji; w małej instalacji; z biogazu rolniczego; 
wyłącznie z biopłynów. Mimo to działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, zwana dalej 

49 Prawo energetyczne, s. 1209.
50 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, 
ze zm.).
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„działalnością gospodarczą w zakresie małych instalacji”, jest działalnością regu-
lowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga 
wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie 
małych instalacji, zwanego dalej „rejestrem wytwórców energii w małej instalacji”. 
W przypadku działalności prosumenckiej także możemy mówić o uprawnieniu 
o charakterze negatywnym polegającym na uprawnieniu do domagania się od 
państwa powstrzymania się od ingerencji w przyznaną sferę praw i wolności lub 
przyznanego stanu prawnego.

Niewątpliwym uprawnieniem jednostki w sferze OZE jest także prawo do uzy-
skania tzw. gwarancji pochodzenia energii elektrycznej. Zgodnie z art. 120 ustawy 
o odnawialnych źródłach energii, gwarancja pochodzenia energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła 
energii jest dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona 
w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybu-
cyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii 
w instalacjach odnawialnego źródła energii.

5. Administracja w sferze energetyki

Sfera energetyki to przestrzeń regulowana. Istotne znaczenie mają więc tutaj za-
dania i kompetencje poszczególnych podmiotów administrujących.

Na wstępie należy przytoczyć nową regulację z ustawy z dnia 4 września 1997 r. 
o działach administracji rządowej51, która wprowadziła szereg zmian w przestrzeni 
energetyki. W ostatniej nowelizacji ustawy52 dodano bowiem dział administracji 
rządowej pod nazwą „energia”. Dział ten ma obejmować sprawy energii, surow-
ców energetycznych i paliw. Ustanowiono także ministra właściwego do spraw 
energii (dotychczas tymi sprawami zajmował się minister właściwy w sprawach 
gospodarki).

Katalog podmiotów w sferze energetyki jest zróżnicowany53. Można tutaj 
mówić o podmiotach państwowych, podmiotach administracji rządowej oraz 
podmiotach samorządowych. 

Niewątpliwie jednym z najistotniejszych podmiotów administrujących w sferze 
energetyki jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Jest to tzw. organ regulacyjny54. 

51 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 812 
ze zm.).
52 Ustawa z dnia 17 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1954).
53 M. Swora, Organy właściwe w sprawach energii (charakter, zadania i kompetencje), w: System 
prawa administracyjnego, Publiczne prawo gospodarcze, Tom VIII B, red. Z. Niewiadomski, R. Hauser, 
A. Wróbel, Warszawa 2013, s. 174.
54 Zob. W. Hoff, Prawny model, s. 153.
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Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE dotyczącą 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 
2003/54/WE55, państwa członkowskie gwarantują niezależność organu regulacyj-
nego i zapewniają, aby wykonywał on swoje uprawnienia w sposób bezstronny 
i przejrzysty. W tym celu państwa członkowskie zapewniają, aby przy wykonywaniu 
zadań regulacyjnych powierzonych mu na mocy niniejszej dyrektywy i aktów po-
wiązanych, organ regulacyjny był prawnie odrębny i funkcjonalnie niezależny od 
jakiegokolwiek innego podmiotu publicznego lub prywatnego; zapewniał, aby jego 
pracownicy oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie nim: działali niezależnie od 
wszelkich interesów rynkowych; oraz przy wykonywaniu swoich zadań regulacyj-
nych nie zwracali się o bezpośrednie polecenia ani nie wykonywali bezpośrednich 
poleceń któregokolwiek rządu lub innego podmiotu publicznego lub prywatnego. 

Ustawa – Prawo energetyczne zalicza Prezesa URE do centralnych organów 
administracji rządowej i nazywa go organem do spraw regulacji gospodarki pa-
liwami i energią. Prezesa URE powołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób 
wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, odwołuje go także 
Prezes Rady Ministrów. Stanowisko Prezesa URE może zajmować osoba, która: 
posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; jest obywatelem polskim; 
korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiada kompetencje 
kierownicze; posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni 
staż pracy na stanowisku kierowniczym; posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu 
spraw należących do właściwości Prezesa URE.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 23 ust. 1 tej ustawy, zadania Prezesa URE to: sprawy 
regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowanie konkurencji, a także re-
gulowanie działalności przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i polityką 
energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw 
energetycznych i odbiorców paliw i energii. Bardzo szeroki zakres kompetencji 
przewiduje art. 23 ust. 2 ustawy, w którym bardzo istotne jest sformułowanie, że 
Prezes URE udziela i cofa koncesje oraz prowadzi tzw. kontrolę REMIT (postę-
powanie wyjaśniające w sprawach manipulacji na rynku lub próby manipulacji 
na rynku oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej 
w zakresie produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które 
nie są instrumentami finansowymi).

Prezes URE ma także zadania wynikające z ustawy o odnawialnych źródłach 
energii (art. 128 ust. 6): udostępnianie informacji dotyczących będącej w budo-
wie lub planowanej infrastruktury energetycznej w sektorach energii elektrycz-
nej ze źródeł odnawialnych znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii 

55 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE 
(Dz.U.UE.L.2009.211.55).
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Europejskiej, a także monitorowanie wykonania przez przedsiębiorstwa energe-
tyczne obowiązku zapewnienia pierwszeństwa w przesyłaniu lub dystrybucji energii 
elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii. 

Do postępowania przed Prezesem URE stosuje się przepisy Kodeksu postę-
powania administracyjnego. Od decyzji Prezesa URE służy odwołanie do Sądu 
Okręgowego w Warszawie – sądu antymonopolowego w terminie dwutygodnio-
wym od dnia doręczenia decyzji.

Kolejnym istotnym podmiotem administrującym w tej przestrzeni jest mi-
nister właściwy w sprawach energii. Jest to monokratyczny organ administracji 
rządowej, który wchodzi w skład Rady Ministrów. Ma on konstytucyjny status 
ministra. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej, do tego ministra 
należą sprawy z zakresu: polityki energetycznej państwa oraz udziału w kształ-
towaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej; rynków energii, surowców 
energetycznych i paliw, efektywności energetycznej, rozwoju i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii oraz energii jądrowej na potrzeby społeczno-go-
spodarcze; bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw 
energii, surowców energetycznych i paliw; infrastruktury energetycznej, w tym 
funkcjonowania systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej 
gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju; inicjowania, koordy-
nowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie energii, su-
rowców energetycznych i paliw oraz udział w pracach organów Unii Europejskiej. 
Powyższy zakres zostaje rozszerzony na gruncie art. 12 ust. 2 ustawy – Prawo 
energetyczne, zgodnie z którym, zadania ministra właściwego do spraw energii 
w zakresie polityki energetycznej obejmują: przygotowanie projektu polityki 
energetycznej państwa i koordynowanie jej realizacji; określanie szczegóło-
wych warunków planowania i funkcjonowania systemów zaopatrzenia w paliwa 
i energię, w trybie i zakresie ustalonych w ustawie; nadzór nad bezpieczeństwem 
zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię elektryczną oraz nadzór nad funkcjo-
nowaniem krajowych systemów energetycznych w zakresie określonym ustawą; 
współdziałanie z wojewodami i samorządami terytorialnymi w sprawach pla-
nowania i realizacji systemów zaopatrzenia w paliwa i energię; koordynowanie 
współpracy z międzynarodowymi organizacjami rządowymi w zakresie określo-
nym ustawą. Regulację tę dopełnia art. 128 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach 
energii, który stanowi, że do ministra właściwego do spraw energii należą sprawy 
z zakresu: określania krajowych środków mających na celu rozwój wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych; monitorowania funkcjonowania instrumentów 
wspierających pozyskiwanie i wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz 
działań mających na celu ich wykorzystanie; podejmowania działań mających 
na celu usprawnienie procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem 
procesu inwestycyjnego w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii oraz 
usuwanie barier mogących ograniczać wzrost pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych i  ich wykorzystania; monitorowania funkcjonowania systemu 
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gwarancji pochodzenia; opracowywania analiz w zakresie zapotrzebowania na 
energię ze źródeł odnawialnych oraz jej wykorzystania.

Inne rządowe lub państwowe podmioty mające zadania w sferze energii to mię-
dzy innymi: minister właściwy do spraw wsi, Prezes Agencji Rynku Rolnego, 
minister właściwy do spraw środowiska oraz Prezes GUS.

Należy także zaznaczyć, że pewne zadania w zakresie energetyki zostały umiej-
scowione po stronie samorządu gminnego56. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy – 
Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: planowanie i organizacja zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy; planowanie 
oświetlenia; finansowanie oświetlenia; planowanie i organizacja działań mających 
na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie 
energii na obszarze gminy. Zadaniem wójta jest opracowanie projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zaś zadaniem 
rady uchwalenie takiego planu.

6. Formy działania administracji publicznej w sferze energetyki

Jak już wyżej wielokrotnie wskazywano, sfera energetyki wiąże się z działalnością 
regulowaną. Można więc stwierdzić, że sfera ta łączy się z oddziaływaniem wład-
czym ze strony administracji publicznej. Dlatego też najważniejsze formy działania 
administracji publicznej przyjmują postać aktów jednostronnych, nacechowanych 
władczością, skierowanych do osoby lub do innego podmiotu administrowanego 
(na przykład przedsiębiorstwa energetycznego), wywierających skutek prawny. 
Taką formą jest zasygnalizowana wyżej koncesja, która w przepisach związanych 
z prawem energetycznym pojawia się w kilku miejscach. Koncesja wydawana jest 
po zrealizowaniu się przesłanek, o których mowa w art. 33 ust. 1, a więc Prezes 
URE udziela koncesji wnioskodawcy, który (z mocy prawa, katalog zamknięty): 
• ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkow-

skiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji;

• dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe 
wykonywanie działalności, bądź jest w stanie udokumentować możliwości 
ich pozyskania; ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wyko-
nywanie działalności; zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach 
zawodowych, o których mowa w art. 54 ustawy; 

56 Patrz: M. Szyrski, Rola samorządu, M. Szyrski, Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) w samo-
rządzie gminnym – wyniki badań, Samorząd Terytorialny 2015, Nr 7-8, s. 5–14.
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• uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo de-
cyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 
jądrowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu 
i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji 
towarzyszących57;

• nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjąt-
kiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego lub organu 
kontroli skarbowej.
Drugim szeroko stosowanym aktem władczym jest klasyczna decyzja admi-

nistracyjna. Większość czynności wykonywanych prze Prezesa URE dokonuje 
się właśnie w drodze tej formy prawnej. Szczególnym przykładem jest tutaj także 
zasygnalizowana wcześniej promesa wydania koncesji z art. 43 ustawy – Prawo 
energetyczne. Istotą promesy jest to, że w okresie jej ważności nie można odmówić 
udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie albo jej zmiany, chyba że 
uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy. 
O decyzji administracyjnej można także mówić na gruncie ustawy o inwestycjach 
w zakresie elektrowni wiatrowych – gdzie ustawa nawiązuje do warunków zabu-
dowy i Prawa budowlanego. Jako przykład można tutaj wskazać zakres kompetencji 
podmiotów administrujących z art. 6 tej ustawy, w którym stanowi się, że odległość 
określoną zgodnie z art. 4 (odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane: 
elektrownia wiatrowa – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji miesza-
nej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz budynek mieszkalny albo 
budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – od 
elektrowni wiatrowej) uwzględnia między innymi: organy gminy i wojewoda – przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy; organy administracji architektonicz-
no-budowlanej – przy wydawaniu pozwolenia na budowę oraz ocenie zasadności 
wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia; organy województwa – przy sporządzaniu 
oraz uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa albo jego 
zmiany, czy organy wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – przy 
wydawaniu tych decyzji.

W sferze energetyki szczególną rolę odgrywają także sankcje administracyjne, 
które przyjmują formę kar. Ustawa – Prawo energetyczne poświęca wiele miej-
sca temu zagadnieniu, formułując różne podstawy wymierzenia kary (rozdział 
7 ustawy). Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia stopień 
szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu 
i jego możliwości finansowe.

57 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów 
energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2011 r. Nr 135, poz. 789).
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Z drugiej strony, przepisy związane z prawem energetycznym przewidują 
możliwość wydania różnego rodzaju aktów niewładczych, które teoretycznie mają 
zastosowanie w sferze wewnętrznej administracji, jednakże ich oddziaływanie 
widoczne jest także poza tą sferą. Do takich aktów można zaliczyć różnego ro-
dzaju plany i strategie – czyli na przykład politykę energetyczną, której projekt 
przygotowuje minister właściwy do spraw energii. Taki dokument zawiera między 
innymi: bilans paliwowo-energetyczny kraju; zdolności wytwórcze krajowych 
źródeł paliw i energii; zdolności przesyłowe, w tym połączenia transgraniczne; 
efektywność energetyczną gospodarki; działania w zakresie ochrony środowiska; 
rozwój wykorzystania instalacji odnawialnego źródła energii; wielkości i rodzaje 
zapasów paliw; kierunki restrukturyzacji i przekształceń własnościowych sek-
tora paliwowo-energetycznego; kierunki prac naukowo-badawczych; współpracę 
międzynarodową. Innym przykładem jest plan zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, którego projekt przygotowuje wójt. 

7. Ocena regulacji prawnej

Polska regulacja prawna związana z energetyką jest trudna do oceny. Na taką tezę 
składa się kilka czynników. Po pierwsze, regulacja ta jest niezwykle rozległa. Jak 
wskazano w początkowej części tego opracowania – na polskie prawo energetyczne 
składa się wiele ustaw prawa materialnego, które dotykają wielu przestrzeni – nie 
są to jedynie ustawy bezpośrednio związane z Prawem energetycznym, ale także 
na przykład akty prawne dotyczące ochrony środowiska, czy ochrony przyrody 
oraz problematyki budownictwa. Po drugie zaś, trzeba zaznaczyć, że stoimy przed 
koniecznością implementacji różnych regulacji do polskiego porządku prawnego, 
co także wiąże się z trudnym obowiązkiem dostosowania całego systemu prawa 
dotychczas obowiązującego w naszym kraju. Po trzecie zaś, w sferze polityki 
administracyjnej nie do końca jest jeszcze ukształtowany i jasny polski „model 
energetyczny”, czy tzw. mix energetyczny, co także wpływa na regulację prawną 
oraz jej kształt.

Niewątpliwie natomiast polskie prawo energetyczne jest bardzo skompliko-
wane. Widać to nie tylko na przykładzie ustawy – Prawo energetyczne, ale także 
niedawno uchwalonej (i już kilkakrotnie zmienianej) ustawy o odnawialnych 
źródłach energii. Jest to prawo, którego poznanie wymaga dziś nie tylko znajo-
mości języka prawniczego, ale przede wszystkim języka technicznego, związanego 
bezpośrednio z energetyką. 

Problem polskiego prawa energetycznego polega przede wszystkim na tym, 
aby – z jednej strony – chronić polskie interesy i zapewnić specyfikę związaną 
z bezpieczeństwem energetycznym, z drugiej zaś – należy realizować politykę 
unijną. Niewątpliwie nie jest korzystnym zjawiskiem całkowite zamykanie się 
na trendy płynące z UE, polegające na uchwalaniu sprzecznych aktów prawnych 
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z dotychczasową linią i polityką. Za taką właśnie regulację trzeba uznać ustawę 
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która w obecnym jej kształcie 
właściwie zamyka możliwość rozwoju tego źródła energii w Polsce. 

Kolejnym istotnym problemem polskiego prawa energetycznego jest jego ja-
kość. Widać to przede wszystkim w procesie licznych nowelizacji ustaw, które nie 
są związane z koniecznością implementacji prawa UE do polskiego porządku praw-
nego, a jedynie mają na celu poprawienie błędnych i nietrafionych sformułowań 
w obowiązującym prawie. Przykładem jest chociażby proces przyjmowania ustawy 
o odnawialnych źródłach energii czy ustawy o działach administracji rządowej.
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ROZDZIAŁ XI

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Marcin Kopeć

1. Uwagi wprowadzające

Zapewnienie bezpieczeństwa należy do klasycznych czy wręcz „pierwotnych” zadań 
realizowanych przez państwo. Ochrona przed klęskami naturalnymi, epidemiami, 
pandemiami nie stanowi więc nowego wyzwania dla administracji. Wraz z roz-
wojem cywilizacyjnym pojawiły się jednak nowe zagrożenia, w tym zagrożenie 
terroryzmem. Ich pojawienie, jak i nasilenie klęsk naturalnych w ostatnich latach 
(warto choćby wspomnieć wielką powódź z 1997 r.), pokazało, że dotychczasowe 
prawne narzędzia o charakterze władczym, jak i nadzwyczajne i uproszczone 
rozwiązania proceduralne właściwe dla tzw. policji administracyjnej są w obliczu 
kryzysu niewystarczające. Ukazały one zasadniczy problem działań administracji 
w sytuacji konieczności ochrony bezpieczeństwa obywateli – problem koordynacji 
działań, zdefiniowania ośrodka władzy, przekazywania informacji oraz logistyki. 
W obliczu sytuacji kryzysowych brakowało bowiem odpowiednich ram prawnych, 
tworzących zasady współdziałania organów administracji. 

Działanie administracji, niezwykle przecież rozbudowanej struktury orga-
nizacyjnej, podzielonej na sferę administracji rządowej oraz zdecentralizowanej 
i niezależnej administracji samorządowej, oceniane było jako niespójne, niezin-
tegrowane i chaotyczne1. Taka sytuacja zrodziła konieczność wprowadzenia roz-
wiązań systemowych, porządkujących zakres działania organów administracji 
w celu ochrony bezpieczeństwa obywateli. Szczególnym wyzwaniem stało się 

1 J. Płoskonka, S. Prutis, M. Stec, Instytucje Państwa w stanach kryzysu – raport końcowy, Warszawa 
1998, za: www.isp.org.pl.
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skoordynowanie działań dwóch, z założenia odrębnych systemów organizacyj-
nych – administracji rządowej i samorządowej.

U podstaw zarządzania kryzysowego legło więc założenie konieczności zin-
tegrowania działań administracji, a jednym z podstawowych celów, dla których 
wprowadzono do porządku normatywnego przepisy dotyczące zarządzania kry-
zysowego, było zwiększenie skuteczności i efektywności działania organów admi-
nistracji publicznej w sytuacjach kryzysowych.

Do czasu wielkiej powodzi z 1997 r. krajowa regulacja prawna w zakresie 
ochrony ludności przed zdarzeniami gwałtownymi, nadzwyczajnymi o szerokim 
zakresie oddziaływania, ograniczała się jedynie do dekretu z dnia 23 kwietnia 
1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U. Nr 23, poz. 93 
ze zm.). 

Pierwszą próbę nowego uregulowania ustawowego problemów bezpieczeństwa, 
z wykorzystaniem osiągnięć nauk o organizacji i zarządzaniu na wzór rozwiązań 
funkcjonujących w innych państwach, stanowiła ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. 
o gotowości cywilnej i zarządzaniu kryzysowym2. Nie weszła ona jednak w życie na 
skutek weta Prezydenta RP. W ocenie Prezydenta RP, ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. 
wprowadzała niezmiernie rozbudowany i skomplikowany system zarządzania 
kryzysowego i rodziła poważne wątpliwości natury konstytucyjnej3. 

Do prac nad instytucjonalizacją zarządzania kryzysowego polski parlament 
wrócił po kolejnych kryzysach, których wystąpienie ponownie ujawniło koniecz-
ność naprawy procedur i skorygowania postaw administracji. W sześć lat od 
ostatniej próby powołania w Polsce zarządzania kryzysowego 26 kwietnia 2007 r. 
parlament uchwalił ustawę o zarządzaniu kryzysowym, która weszła w życie 
z dniem 22 sierpnia 2008 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 209). Ustawa została 
obszernie znowelizowana ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o za-
rządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 131, poz. 1076), co było po części konsekwencją 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r.4 

2. Podstawy prawne 

Problematyka zarządzania kryzysowego jest w przeważającej mierze przedmiotem 
regulacji ustawowej. Kluczowe miejsce na tym szczeblu hierarchii źródeł prawa 
zajmuje ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Ustawa 
o zarządzaniu kryzysowym reguluje strukturę organizacyjną administracji za-
rządzania kryzysowego, wskazuje organy właściwe w tych sprawach oraz tworzy 
wyspecjalizowane podmioty, a także wprowadza specyficzne formy działania 

2 W. Kitler, w: System reagowania kryzysowego, J. Gryz, W. Kitler (red.), s. 163 i n. 
3 Uzasadnienie wniosku Prezydenta, druk sejmowy nr 3366/III kadencja (www.sejm.gov.pl).
4 Wyrok TK z dnia 21 kwietnia 2009 sygn. akt K 50/07, OTK- A nr 51/2009, poz. 4.
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administracji o charakterze niewładczym. W zakresie władczych i zewnętrznych 
uprawnień ustawa o zarządzaniu kryzysowym nie tworzy nowych kompetencji dla 
organów administracji publicznej – kompetencje te wynikają z ustaw odrębnych, 
stąd ich ważna rola i ranga w systemie zarządzania kryzysowego.

Zastosowanie konkretnej ustawy prawa materialnego w sytuacji kryzysowej 
determinowane jest źródłem zagrożenia. W przypadku epidemii chorób zakaźnych 
właściwe uprawnienia wynikają z ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1866 
ze zm.). W przypadku wystąpienia chorób zakaźnych u zwierząt – z ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1855). W razie powodzi i suszy – z ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1566). 
W wypadku zagrożeń radiacyjnych – z ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo 
atomowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 576).

Wymienioną wyżej grupę ustaw prawa materialnego, związaną z władczymi 
uprawnieniami administracji w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń 
kryzysowych, uzupełniają ustawy ustrojowe, które wraz z ustawą o zarządzaniu 
kryzysowym kształtują organizację zarządzania kryzysowego.

Obok ustaw tworzących kompetencje organów biorących udział w zarządzaniu 
kryzysowym oraz organizację organów zarządzania kryzysowego wymienić należy 
ustawy tworzące ustrój służb, inspekcji i straży. Do takich ustaw należy ustawa 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2067) tworząca 
nie tylko ustrój tej służby mundurowej, lecz również zasady wydawania poleceń 
przez organy władzy ogólnej, wchodzących w skład administracji zarządzania 
kryzysowego, oraz ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 736), a także cały szereg innych ustaw regulują-
cych działanie poszczególnych służb, inspekcji i straży, które – w zależności od 
występującego zagrożenia – będą angażowane w zarządzanie kryzysowe, w ramach 
swoich kompetencji ustawowych.

W katalogu ustawowych źródeł prawa w zarządzaniu kryzysowym nie może 
zabraknąć ustaw tworzących systemy reakcji – ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 736) oraz ustawy 
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn. 
Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 ze zm.). Pierwsza z wymienionych ustaw wprowadza 
system ratownictwa przeciwpożarowego, druga system ratownictwa medycznego. 
Obydwa wymienione systemy w założeniu powinny uzupełniać system zarządzania 
kryzysowego.

Zarządzanie kryzysowe jest także silnie powiązane z Konstytucją, przy czym 
ten związek ma bardzo złożony charakter. Po pierwsze, w oparciu o wyróżnione 
w Konstytucji RP organy centralne i naczelne, ustawodawca skonstruował siatkę 
podmiotów biorących udział w zarządzaniu kryzysowym – ukształtowanie aparatu 
zarządzania kryzysowego wymaga bowiem uwzględnienia konstytucyjnej roli 
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Prezydenta i Rady Ministrów, zasad użycia Sił Zbrojnych i bezpieczeństwa pań-
stwa. Po drugie, konieczne jest odróżnienie zarządzania kryzysowego od stanów 
nadzwyczajnych objętych regulacją konstytucyjną. Stany nadzwyczajne, zgodnie 
z art. 228 ust. 1 Konstytucji RP, mogą być wprowadzane w sytuacjach szczególnych 
zagrożeń, jeśli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. Istotną cechą 
odróżniającą stany nadzwyczajne od sytuacji kryzysowej jest możliwość sięgnięcia 
w pierwszym przypadku do środków ograniczających prawa i wolności człowieka5. 
Podobieństwa obu systemów można upatrywać w celu, dla których zostały po-
wołane – ochrona bezpieczeństwa państwa oraz obywateli. Ów brak możliwości 
skorzystania w sytuacji kryzysowej z nadzwyczajnych środków działania pozwala, 
mimo wszystko (tj. mimo zbliżonych przesłanek), na zaliczenie sytuacji kryzysowej 
do tzw. sytuacji normalnego funkcjonowania państwa6. Stwierdzenie, że zachodzi 
sytuacja kryzysowa, oznacza, iż w ocenie organów władzy publicznej powstałe za-
grożenia nie uzasadniają wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, czyli nie występuje 
potrzeba ograniczania praw i wolności, a do pokonania tych zagrożeń wystarczą 
„normalne” środki, w które wyposażona jest administracja na podstawie obowią-
zujących ustaw i innych aktów normatywnych7.

Kluczowe znaczenia dla omawianej regulacji ma także prawo Unii Europejskiej. 
O ile przed wejściem w życie w ramach UE funkcjonowały różne „mechanizmy” 
ułatwiające wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę lud-
ności8, o tyle istotne zmiany w zakresie ochrony ludności zostały zapoczątkowane 
Traktatem z Lizbony9, który stworzył podstawy prawne dla europejskiego systemu 
zarządzania kryzysowego.

Zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony mają wymiar dwupłaszczyznowy. 
W pierwszej, szerszej płaszczyźnie, Traktat z Lizbony wprowadził wiele zasadni-
czych zmian do struktury Unii Europejskiej, w praktyce sprowadzających się do 
likwidacji struktury trójfilarowej na skutek włączenia II i III filaru w główny nurt 
integracyjny, przy pozostawieniu rozwiązań instytucjonalnych i podziału kom-
petencyjnego, właściwego dla współpracy międzyrządowej10. 

5 E. Ura, S. Pieprzny w: Ograniczenia jednostki w czasie stanów nadzwyczajnych Prawne gwa-
rancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej: międzynarodowa konferencja 
naukowa Iwonicz Zdrój, 6–8 maja 2002 r., E. Ura (red.) Rzeszów 2002, s. 497.
6 Por. wyrok TK z dnia z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. K 50/07, OTK- A nr 51/2009, poz. 4.
7 Tamże.
8 Np. decyzja Rady 2001/792 z dnia 23 października 2001 r. ustanawiająca mechanizm wspólno-
towy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności (Dz Urz. 
UE L 297 z 15.11.2001, s. 7–11); Decyzja Rady nr 2007/162 z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiająca 
Instrument Finansowy Ochrony Ludności, Dz.Urz.UE L 71 z 10.03.2007, s. 9–17. Decyzja Komisji 
z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji, Dz.Urz. UE L 19 z 24.1.2006, 
s. 20.
9 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę 
Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569).
10 A. Łazowski, A. Łabędzka, Wprowadzenie do Traktatu z Lizbony, Warszawa 2010, s. 22.
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W ramach zmian w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, 
Traktat ustanawia Wysokiego Przedstawiciela do spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa, który połączył dotychczasowe funkcje Wysokiego Przedstawiciela 
ds. WPZiB i  komisarza ds. stosunków zewnętrznych. Jednocześnie Wysoki 
Przedstawiciel pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i prze-
wodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych (art. 17 ust. 4, 18 TFUE)11. Traktat 
ustanawia również konstrukcję stałej współpracy strukturalnej (structured coope-
ration), która będzie umożliwiać nawiązywanie wzmocnionej współpracy między 
grupą państw, jednakże w ramach instytucjonalnych Unii12.

W drugiej płaszczyźnie zmiany te mają charakter węższy, związany bezpo-
średnio z zarządzaniem kryzysowym. Traktat z Lizbony wprowadza bowiem po 
raz pierwszy pojęcie „ochrony ludności” do systemu prawa europejskiego. Zgodnie 
z art. 196 TFUE13, Unia zachęca do współpracy między państwami członkowskimi 
w celu zwiększenia skuteczności systemów zapobiegania klęskom żywiołowym lub 
katastrofom spowodowanymi przez człowieka.

Działanie Unii zmierza do:
1) wspierania i uzupełniania działań Państw Członkowskich na poziomie krajo-

wym, regionalnym i lokalnym w zakresie zapobiegania zagrożeniom, przygo-
towania personelu ochrony ludności w Państwach Członkowskich i reagowania 
na klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka na teryto-
rium Unii,

2) wspierania szybkiej i skutecznej współpracy operacyjnej krajowych służb 
ochrony ludności na terytorium Unii,

3) wspierania spójności międzynarodowych działań w zakresie ochrony ludności.
Relację pomiędzy europejskim systemem bezpieczeństwa, w tym zarządzania 

kryzysowego, a kompetencjami państw narodowych, wyraźnie określa zasada 
pomocniczości. Na mocy Traktatu z Lizbony, bezpieczeństwo narodowe pozostaje 
w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego i pod-
stawowych funkcji państwa narodowego w zakresie zapewnienia jego integralności 
terytorialnej, utrzymania porządku publicznego oraz ochrony bezpieczeństwa 
narodowego (art. 72 TFUE)14. 

Zakładaną rolą europejskiego systemu ochrony ludności nie jest więc zastąpie-
nie krajowych systemów zarządzania kryzysowego, lecz ich wspieranie oraz uzu-
pełnianie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w zakresie zapobiegania 

11 Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012).
12 E. Wardega, Wzmocniona współpraca w sprawach obronnych po Traktacie z Lizbony – umoc-
nienie czy zróżnicowanie integracji, Przegląd Prawniczy UW 2011 Nr 1–2, s. 242.
13 Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE C 326 
z 26.10.2012).
14 A. Dobek, Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony, Studia Erasmiana Wratilslaviensia 2009 
Nr 2, s. 187.
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zagrożeniom, przygotowania personelu ochrony ludności w państwach człon-
kowskich i reagowania na klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez 
człowieka na terytorium Unii. 

Materia zarządzania kryzysowego regulowana jest przede wszystkim prawem 
narodowym15. Wynika to z faktu, że zarządzanie kryzysowe dotyczy kwestii zwią-
zanych immanentnie z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. 

Systemy narodowe zarządzania kryzysowego nie mogą jednak funkcjonować 
w całkowitej izolacji. Konieczność sprawnego działania, a więc cel czysto prak-
seologiczny, obliguje do zawierania porozumień bilateralnych, najczęściej z krajami 
sąsiednimi oraz współdziałania w ramach organizacji międzynarodowych, takich 
jak NATO, ONZ, i co szczególnie istotne w przypadku państw europejskich – Unii 
Europejskiej. 

Nie można bowiem pomijać faktu, że w obliczu współczesnych zagrożeń, 
takich jak powodzie, trzęsienia ziemi, czy mających źródło w działalności czło-
wieka – awarii przemysłowych i ataków terrorystycznych, państwa narodowe często 
pozostają bezradne. Kryzysy mogą wpływać na wiele krajów jednocześnie, często 
też zasoby kraju dotkniętego kryzysem są niewystarczające do podjęcia skutecz-
nych działań. Ochrona bezpieczeństwa, silnie związana z państwem narodowym, 
rozwinęła się w konsekwencji w niezwykle skomplikowany system zabezpieczeń 
rozciągających się na wiele państw czy podmiotów międzynarodowych16. W celu 
usprawnienia działań antykryzysowych zawierane są umowy międzynarodowe, 
które mają na celu wzmocnienie działań sił narodowych, a także niesienia pomocy 
wszędzie tam, gdzie skutki określonych zdarzeń mogą występować poza grani-
cami poszczególnych państw. Umowy te zaliczyć należy do grupy aktów prawa 
międzynarodowego o  treści administracyjno-prawnej17, stanowiących źródła 
prawa administracyjnego18. 

Na dzień dzisiejszy obowiązują przykładowe umowy:
1) umowa podpisana w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r. między Rzecząpospolitą 

Polską oraz Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy w przy-
padku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 36, poz. 325),

15 S. Olsson (red.), Crisis Management in the European Union: Cooperation in the Face of Emer-
gencies, Berlin-Hiedelberg 2009, s. 4.
16 J. Boć, O bezpieczeństwie wewnętrznym, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej 
administracji publicznej, A. Chajbowicz, T. Kocowski (red.), Wrocław 2009, s. 19.
17 J. Człowiekowska, Prawo międzynarodowe jako źródło prawa administracyjnego, w: Źródła 
prawa administracyjnego, J. Zimmermann, P. Dobosz (red.), Kraków 2005, s. 89.
18 A. Banaszkiewicz, Prawnomiędzynarodowe źródła prawa administracyjnego, w: Współczesne 
europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej, A. Błaś, K. Nowacki (red.), 
Wrocław 2005, s. 49.
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2) umowa sporządzona w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r. między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wza-
jemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych 
wypadków (Dz.U. z 2004 r. Nr 38, poz. 341),

3) umowa sporządzona w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dzie-
dzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwi-
dacji ich skutków (Dz.U. z 2002 r. Nr 185, poz. 1536),

4) umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wza-
jemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych 
wypadków, sporządzona w Warszawie dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1999 r. 
Nr 22, poz. 201),

5) umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a  Rządem Republiki 
Słowenii o współpracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym 
i innym wypadkom oraz w usuwaniu ich następstw, podpisana w Warszawie 
13 kwietnia 2005 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 13, poz. 8), 

6) umowa podpisana w  Warszawie dnia 19 lipca 2002  r. między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy 
i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywio-
łowym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1737). 

Obszar regulacji normatywnej z  zakresu zarządzania kryzysowego oraz 
stanów nadzwyczajnych, w szczególności klęsk żywiołowych, uzupełnia dekret 
z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych, 
przykładowo nowelizowany ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych 
ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku 
z reformą ustrojową państwa. Zaznaczyć należy, że dekret w dalszym ciągu obo-
wiązuje. Nie został on uchylony w sposób wyraźny ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
o stanie klęski żywiołowej, ani ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Jedynie na 
mocy art. 27 ostatniej z wymienionych ustaw uchylono art. 2 dekretu. Powyższe 
działania ustawodawcy świadczą o tym, że mimo licznych wątpliwości natury 
konstytucyjnej dekret jest aktem w dalszym ciągu obowiązującym, a tym samym 
zaliczyć go należy do katalogu źródeł prawa w zarządzaniu kryzysowym. Jak 
podkreśla Ewa Olejniczak-Szałowska, dekret nie ma jednak zastosowania w sta-
nie klęski żywiołowej, i jest stosowany „pomocniczo”, o ile środki przewidziane 
w przepisach szczególnych byłyby niewystarczające19.

19 E. Olejniczak-Szałowska, Szczególne zasady działania organów administracji publicznej w cza-
sie stanu klęski żywiołowej, w: Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji, Z. Czarnik, 
Z. Niewiadomski, J. Posłuszny, J. Stelmasiak (red.), Przemyśl-Rzeszów 2011, s. 612.
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W ramach ostatniej z kategorii aktów normatywnych należy wymienić roz-
porządzenia. Rozporządzenia, jako akty podustawowe, zgodnie z art. 92 ust. 1 
Konstytucji RP, są wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego 
w ustawie i w celu jej wykonania. W przypadku zarządzania kryzysowego owe 
upoważnienia należy podzielić wedle źródła: na upoważnienia zawarte w ustawie 
o zarządzaniu kryzysowym oraz na upoważnienia zawarte w ustawach odrębnych. 
W tej drugiej grupie szczególnie interesujące są upoważnienia zawarte w ustawach 
szczególnych, tworzących materialnoprawne podstawy działania administracji 
zarządzania kryzysowego. 

W pierwszej kolejności omówione zostaną upoważnienia zawarte w ustawie 
o zarządzaniu kryzysowym, które ze względu na regulowaną materię zostaną 
podzielone na trzy rodzaje:
1) dotyczące organizacji i trybu działania organów zarządzania kryzysowego 

wskazanych w ustawie: art. 10 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, 
które dotyczy RCB (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwiet-
nia 2011  r. w  sprawie organizacji i  trybu działania Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 508), 

2) dotyczące organizacji i trybu działania, ale połączone z elementem kreacyj-
nym. Na podstawie tego rozporządzania organ upoważniony do jego wydania 
określa, które organy administracji rządowej utworzą centra zarządzania 
kryzysowego, oraz reguluje sposób ich funkcjonowania (Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów 
administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz 
sposobu ich funkcjonowania, Dz.U. Nr 226, poz. 1810).

3) dotyczące sposobów tworzenia oraz struktury dokumentów planistycznych 
i programów:
a) których adresatami mogą być podmioty zewnętrzne: art. 5b ust. 9 do-

tyczący Narodowego Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 
oraz art. 6 ust. 7 ustawy o zarządzaniu kryzysowym dotyczący planów 
ochrony infrastruktury krytycznej – Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony 
Infrastruktury Krytycznej, Dz.U. Nr 83, poz. 541; rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infra-
struktury krytycznej, Dz.U. Nr 83, poz. 542,

b) których adresatami są tylko organy administracji (art. 5a ust. 6 ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym dotyczący raportu o zagrożeniach bezpie-
czeństwa narodowego).

Z powyższego zestawienia wynika, że ustawa o zarządzaniu kryzysowym 
upoważnia do wydawania rozporządzeń organ konstytucyjnie odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo wewnętrzne, a więc Radę Ministrów, z wyjątkiem jednego upoważ-
nienia dotyczącego organizacji i trybu działania organu podległego Prezesowi Rady 
Ministrów. Warto odnotować, że normy zawarte w tych rozporządzeniach nie mają 
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charakteru prawnych form działania administracji. Rozporządzenia te regulują 
w sposób bardziej techniczny i szczegółowy poszczególne materie ustawowe, bądź 
stanowią o organizacji działania organów zarządzania kryzysowego.

Odmienny charakter będzie mieć druga grupa rozporządzeń w zarządzaniu 
kryzysowym. Do tej grupy należy zaliczyć rozporządzenia, które wydawane są 
na podstawie upoważnień zawartych w przepisach odrębnych i które nie tylko 
stanowią źródło prawa dla administracji, ale również mogą być określane mianem 
prawnych form działania administracji20. W tym przypadku rozporządzenie 
stanowi nie tylko źródło powszechnie obowiązującego prawa, ale również formę 
realizacji konkretnych zadań publicznych. Specyfika działań administracji z uży-
ciem rozporządzenia, jako aktu normatywnego, wynika z konieczności zapew-
nienia administracji możliwości podjęcia szybkich działań w sytuacji kryzysowej. 
Rozporządzenia te zastępują indywidualne akty administracyjne, których wyda-
wanie w dużej liczbie, w warunkach deficytu czasu, byłoby nieefektywne.

3. Podstawowe pojęcia

Wraz z wejściem w życie ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, 
w polskim porządku normatywnym pojawiło się nowe podejście do kwestii bez-
pieczeństwa narodowego. Zasadniczym jego wyrazem było stworzenie normatyw-
nego systemu wykonywania zadań publicznych, gwarantującego poprawę stanu 
bezpieczeństwa publicznego poprzez zwiększenie efektywności i skuteczności 
działania organów administracji21, bez równoczesnego zwiększania zakresu kom-
petencji upoważniających do władczej ingerencji. Ustawodawca, poprzez wyraźne 
określenie organów właściwych w zakresie zarządzania kryzysowego, ich zadań 
oraz zasad działania, zdecydował się na stworzenie zupełnych podstaw działania 
administracji w zarządzaniu kryzysowym i przygotowania administracji na kryzys, 
tak, by w warunkach deficytu czasu proces decyzyjny był możliwie najszybszy, 
a podejmowane działania skutecznie niweczyły niebezpieczeństwo.

20 Przykłady takich upoważnień do wydawania rozporządzeń w sytuacjach kryzysowych zawarte są 
w cytowanych wyżej ustawach szczególnych. Przykładowo, zgodnie art. 48a ust. 3 ustawy o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, jeżeli z przepisów Unii Europejskiej 
niestosowanych bezpośrednio wynika obowiązek podejmowania działań, w tym wydawania naka-
zów, zakazów lub ograniczeń nieprzewidzianych w ustawie, minister właściwy do spraw rolnictwa 
wydaje w drodze rozporządzenia owe nakazy, zakazy lub ograniczenia wynikające z przepisów Unii 
Europejskiej. Zwrócić należy uwagę, że w przypadku zagrożeń dla bezpieczeństwa ustawodawca 
dopuszcza elastyczność wyboru prawnych form działania, pomiędzy aktami generalnymi i aktami 
indywidualnymi. 
21 Por. uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, druk nr 770 
(www.sejm.gov.pl).
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Działania administracji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, porządku 
publicznego i spokoju mają głównie charakter prewencyjny22, co oznacza, że kon-
centrują się one głównie na zapobieganiu niebezpieczeństwom i niedopuszczeniu 
do powstania zjawiska niepożądanego z punktu widzenia interesu publicznego. 
W sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego, które zagraża bezpieczeństwu, 
porządkowi i spokojowi publicznemu, następuje jakościowa zmiana w administra-
cji. Administracja, z wykorzystaniem uprawnień policyjnych, może podejmować 
działania nakierowane na zwalczanie powstałych już naruszeń miru społecznego 
z wykorzystaniem instrumentów władczej ingerencji, które mogą prowadzić do 
ograniczeń podstawowych praw i wolności. W naukach o organizacji i zarządzaniu 
pojęcie „zarządzania kryzysowego” jest rozumiane (w szerokim znaczeniu) jako 
zarządzanie przed pojawieniem się, w okresie trwania i po ustąpieniu sytuacji 
kryzysowej23.

W zarządzaniu kryzysowym mają więc być realizowane dwa klasyczne cele ad-
ministracji policyjnej – zapobieganie oraz zwalczanie powstałych niebezpieczeństw. 
Cele te zawarte są w definicji legalnej zarządzania kryzysowego, ujętej w art. 2 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Zarządzaniem kry-
zysowym, w rozumieniu ustawy, jest działalność organów administracji publicznej, 
będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na 
zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi 
kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej 
pierwotnego charakteru. 

W założeniu ustawodawcy zarządzanie kryzysowe ma więc stanowić współ-
czesną próbę stworzenia systemu przeciwdziałania niebezpieczeństwom. Tym sa-
mym niebezpieczeństwom, które zawsze towarzyszyły człowiekowi – katastrofom, 
klęskom żywiołowym, epidemiom chorób ludzkich i pochodzenia zwierzęcego 
oraz tym niebezpieczeństwom, które powstały na skutek rozwoju cywilizacyjnego. 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, przez sytuację 
kryzysową należy rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bez-
pieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą 
znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej 
ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

Sytuacja kryzysowa ma więc wpływać negatywnie na poziom bezpieczeństwa 
ludzi, „mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska” oraz wywoływać „znaczne 
ograniczenia w działaniu właściwych organów”. Poprzez podkreślenia „znaczno-
ści” zjawiska, ustawodawca określił sytuację kryzysową jako zjawisko wykracza-
jące poza rutynowe, codzienne funkcjonowanie administracji publicznej, w tym 
służb, inspekcji i straży, ale które nie powoduje konieczności ogłoszenia któregoś 

22 M. Miemiec, w: Prawo administracyjne J. Boć (red.), Wrocław 2000, s. 190.
23 K. Krzakiewicz, Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Poznań 2008, s. 13.
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ze stanów nadzwyczajnych. Organy administracji publicznej, które biorą udział 
w systemie zarządzania kryzysowego, będą więc korzystać ze swoich ustawowych 
prerogatyw, wzmocnionych jednak procedurami opartymi o system zarządzania 
kryzysowego.

Planowanie jest bardzo silnie związane z kryzysem, a wręcz ma rodowód 
kryzysowy; stanowi następczą lub też wyprzedzającą reakcję na sytuacje kryzy-
sowe24. Jak zauważają Marek Górski i Joanna Kierkowska, planowanie ma w tych 
kwestiach (kryzysowych – M.K.) znaczenie wręcz podstawowe, powinno służyć za-
równo prewencji, jak i przygotowaniu działań niezbędnych do podjęcia w przypadku 
wystąpienia tego rodzaju sytuacji (nadzwyczajnej – M.K.) bądź nawet zagrożenia 
ich wystąpieniem. Prawidłowo przygotowane i realne do wykonania (w tym prze-
ćwiczone) plany działania są w tych sytuacjach podstawową przesłanką prawidło-
wości działań podejmowanych przez administrację25. W obszarze bezpieczeństwa 
publicznego planowanie służy zapobieganiu negatywnym zjawiskom, a w razie ich 
wystąpienia, minimalizacji strat na skutek zaprogramowanego, przewidzianego 
wcześniej i przećwiczonego sposobu działania.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym wprowadza konstrukcję planowania cy-
wilnego. Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 4 pkt a i b ustawy o zarządzaniu kryzy-
sowym, planowanie cywilne obejmuje całokształt przedsięwzięć organizacyjnych 
mających na celu przygotowanie administracji publicznej do zarządzania kryzy-
sowego oraz planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w razie ich użycia, a  także planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 
Z bardzo ogólnej legalnej definicji „planowania cywilnego” wynika, że znajduje 
ono zastosowanie do wszystkich czterech faz zarządzania kryzysowego, nie ogra-
niczając się, jak mogłaby sugerować definicja pojęcia zarządzania kryzysowego, 
jedynie do fazy przygotowania, choć, co w szczególności ujawnia się w dalszych 
normach zadaniowych, ustawodawca silnie wiąże planowanie z cywilnym poję-
ciem „przygotowania”.

Czynności z zakresu „planowania cywilnego” nie są przez ustawodawcę ogra-
niczone jedynie do czynności planistycznych sensu stricto, lecz obejmują całokształt 
czynności organizacyjnych. Zadania z zakresu planowania cywilnego to, z jednej 
strony, tworzenie planów zarządzania kryzysowego oraz rozwiązań na wypadek 
zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej, a z drugiej 
strony – działania związane ściśle z przygotowaniem organizacji na wypadek wy-
stąpienia sytuacji kryzysowej, w tym przygotowania struktur i zasobów. 

24 K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Munchen 1980, s. 701.
25 M. Górski, J. Kierkowska, Strategie, plany, programy w: System prawa administracyjnego. Prawo 
administracyjne materialne, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Tom VII, Warszawa 2012, 
s. 217.
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Podstawowym narzędziem planowania cywilnego są plany zarządzania kryzy-
sowego, tworzone na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego. Na szczeblu 
centralnym tworzy się jeden krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego. Plan ten 
jest opracowywany i aktualizowany przez RCB, we współpracy z właściwymi ko-
mórkami organizacyjnymi urzędów obsługujących ministrów oraz kierowników 
urzędów centralnych. Na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego 
ministrowie kierujący działami administracji rządowej, kierownicy urzędów cen-
tralnych oraz wojewodowie sporządzają Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa na-
rodowego. W toku tworzenia planu pewną rolę odgrywa również Rządowy Zespół 
Zarządzania Kryzysowego, który go opiniuje i „przedkłada” Radzie Ministrów. 

Na szczeblu terytorialnym plany zarządzania kryzysowego są opracowywane 
przez wojewodę, starostę i wójta. Przepisy dotyczące struktury i zawartości pla-
nów zarządzania są tożsame dla wszystkich szczebli zarządzania kryzysowego. 
Zasadnicze różnice rysują się w aspekcie procedury ich tworzenia oraz celów, które 
determinowane są szczeblem terytorialnym. 

Plany zarządzania kryzysowego, przygotowywane przez organy zarządzania 
kryzysowego wszystkich szczebli, muszą zawierać elementy wskazane w art. 5 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Pierwszym zasadniczym elementem planu 
zarządzania kryzysowego jest plan główny, w którym należy zmieścić charakte-
rystykę zagrożeń, które potencjalnie mogą wystąpić na terenie gminy, powiatu, 
województwa, kraju – oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia (w tym dotyczących 
infrastruktury krytycznej), jak również mapy ryzyka i mapy zagrożeń, z uwzględ-
nieniem zagrożeń charakterystycznych dla danego obszaru. 

Plan zarządzania kryzysowego musi również zawierać zestawienie sił i środ-
ków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych oraz zadania 
i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeń-
stwa, a więc i podmiotów wiodących w sytuacji konieczności reakcji systemu. 
Plan powinien wyraźnie przewidywać, na jakich organach spoczywają konkretne 
zadania, kto wykonuje funkcje koordynacyjne, jakie podmioty wspierają i pomagają 
w sytuacji kryzysowej oraz jakie podmioty monitorują zagrożenia, a więc zbierają 
i przetwarzają informacje o określonych zdarzeniach lub zjawiskach oraz wstępnie 
analizują uzyskane informacje w celu ich dalszego wykorzystania. Z punktu widze-
nia bezpieczeństwa istotne jest, aby plan odzwierciedlał stan rezerw np. lekarstw, 
środków czystości, środków zabezpieczających (stroje, maski) oraz procedury 
uruchamiania rezerw państwowych.

W planach zarządzania kryzysowego należy zamieszczać standardowe pro-
cedury operacyjne, które szczegółowo opisują sposoby działania (w tym również 
współdziałania) podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzyso-
wego oraz tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków uczestniczących w realiza-
cji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej. Zaznaczyć należy, 
że plany zarządzania muszą mieć w tym zakresie charakter jedynie porządkujący 
kompetencje organów wynikające z przepisów prawa. W takim kontekście należy 
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traktować zadania odnoszące się do monitorowania zagrożeń. Zadania te muszą 
się bowiem mieścić w granicach zadań i kompetencji poszczególnych organów. 

Plany zarządzania kryzysowego, oprócz części składającej się z planu głównego 
i zespołu przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, obligatoryjnie muszą 
zawierać załączniki funkcjonalne, w których szczegółowo określa się procedury 
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz organizację systemu zarządzania 
kryzysowego z uwzględnieniem systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania 
i alarmowania. W załączniku funkcjonalnym określa się również organizację łącz-
ności, ewakuacji oraz zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach 
postępowania na wypadek zagrożeń, a także wykaz zawartych umów i porozumień 
związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego oraz 
zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód.

Na szczeblu gminnym plan powinien przewidywać odpowiednią grupę re-
agowania kryzysowego z jasno określonym składem oraz zakresem zadań, czasem 
pracy, a nawet miejscem spotkań oraz podmiotem odpowiedzialnym za obsługę 
biurową. Oczywiście obok grupy powołanej ad hoc, stale działającym organem 
pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest – zgodnie z art. 19 ust. 4 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym – gminny zespół zarządzania kryzysowego26. 
Wójt, burmistrz, prezydent miasta posiada również fakultatywne uprawnienie do 
utworzenia gminnego (miejskiego) centrum zarządzania kryzysowego.

Na szczeblu powiatu i województwa, plany zarządzania kryzysowego nabierają 
szczególnego znaczenia ze względu na funkcjonującą w tym obszarze administrację 
zespoloną. Plany zarządzania kryzysowego sporządzane przez wojewodę i starostę, 
którzy wykonują swoje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przy pomocy 
zespolonych służb, inspekcji i straży, muszą szczegółowo określać współpracę róż-
nych zespolonych organów oraz wyraźnie wskazywać wiodące organy w sytuacji 
konkretnych zagrożeń.

4. Prawa i obowiązki jednostki

W założeniu ustawodawcy, prawna regulacja zarządzania kryzysowego prowadzić 
winna do przemiany aparatu administracyjnego, ażeby reagował on na zdarzenia 
kryzysowe efektywnie i skutecznie27. Zwiększenie efektywności i skuteczności 
administracji zarządzania kryzysowego, a więc realizacja wartości o charakterze 
organizacyjnym, prowadzi również do realizacji podstawowej wartości meryto-
rycznej – zwiększenia bezpieczeństwa obywateli w przypadku wystąpienia kryzysu. 

26 A. Kurkiewicz, w: Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno-prawne, 
A. Kurkiewicz (red.), Warszawa 2008, s. 88.
27 Patrz prace Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej, Sejm V Kadencji, biuletyn 1555/V (www.sejm.gov.pl).

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   252 21.11.2017   11:20:32



4. Prawa i obowiązki jednostki  253 

Jak zauważa J. Boć, przemiany organizacyjne nie mają na celu bezpośredniego 
kształtowania sytuacji prawnych obywateli, a jedynie stworzenie takich prawnych 
i organizacyjnych przesłanek działania administracji, w których zbiorowe i in-
dywidualne potrzeby obywateli będą mogły być zaspokojone lepiej i szybciej niż 
dotychczas. I ten właśnie rys przemian organizacyjnych daje podstawę poszerzeniu 
pojęcia ochrony prawnej obywatela przez objęcie nim również ochrony uprzedniej, 
polegającej na przygotowaniu takich materialnych, technicznych, społecznych wa-
runków działania, które dawałyby rękojmię poprawy w zakresie realizacji zadań 
publicznych; poprawy odczuwalnej przez obywateli28.

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej obywatel powinien nie tylko 
otrzymać szybką pomoc przez jasno określone w przepisach prawa organy, pono-
szące odpowiedzialność za skutki swoich działań. Obywatel również winien mieć 
jasno zdefiniowane obowiązki oraz sposób własnego zachowania w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowej, z uwzględnieniem konstytucyjnych gwarancji 
praw człowieka29. Obecna regulacja zarządzania kryzysowego całkowicie jednak 
abstrahuje od pozycji obywatela i jego praw w zarządzaniu kryzysowym, a także 
od jego obowiązków w relacji z administracją. 

Z punktu widzenia sytuacji prawnej obywatela, konieczne jest także, de lege 
ferenda, wyraźne określenie podmiotu odpowiedzialnego za pomoc w usuwa-
niu skutków zdarzenia kryzysowego. Zgodnie z zasadą pomocniczości, pomoc 
ta winna być koordynowana przez szczebel najniższy zarządzania kryzysowego, 
który znajduje się najbliżej obywatela oraz skutków określonego kryzysu30. Ze 
względu jednak na ograniczone budżety gmin pomoc w fazie usuwania skutków 
kryzysu winna być udzielana z budżetu państwa.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym winna ponadto wyraźnie określać prawa 
podmiotowe obywateli w fazie usuwania skutków kryzysu. Za niedopuszczalną 
należy uznać dotychczasową praktykę, polegającą na tworzeniu ad hoc regulacji 
prawnych dotyczących zakresu i zasad usuwania skutków zdarzenia kryzysowego, 
które uzupełniają „blankietowe upoważnienia” zawarte w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769). Zgodnie z art. 7 
pkt 14 przywołanej ustawy, pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom 
w szczególności z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, nie regulując 
nawet pobieżnie ram owej pomocy. 

28 J. Boć w: A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, Wrocław 2004, s. 253.
29 Jak zauważa J. Kulesza w glosie do wyroku TK z dnia 30 września 2008 r., K 44/07 „gwarancje 
konstytucyjne praw człowieka właśnie wtedy nabierają szczególnego znaczenia, gdy mamy do czynienia 
z sytuacją kryzysową (pkt 10) i przychodzi do wyznaczenia granic ingerencji państwa w okoliczno-
ściach szczególnych” (J. Kulesza, Glosa do wyroku z dnia 30 września 2008 r., K 44/07, PiP 2009, Nr 9, 
s. 123).
30 Por. J. Boć, O bezpieczeństwie, s. 24.

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   253 21.11.2017   11:20:32



ROZDZIAŁ XI. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 254 

Ustawy szczególne, o których mowa wyżej, wprowadzają kazuistyczne rozwią-
zania związane z usuwaniem konkretnych zdarzeń kryzysowych. Zaliczyć do nich 
należy ustawę z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących 
usuwania skutków powodzi, ustawę z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz.U. Nr 123, 
poz. 835, ze zm.), ustawę z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach 
prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 907, ze zm.), ustawę z dnia 17 lipca 
1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków 
powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 491 ze zm.). 

O ile w przypadku ustaw z 1997 r. i 2001 r., a więc uchwalonych w okresie, 
w którym nie obowiązywała ramowa regulacja zarządzania kryzysowego, postawa 
ustawodawcy nie zasługuje na negatywną ocenę, o tyle w przypadku ustaw wy-
danych po dacie wejścia w życie ustawy o zarządzaniu kryzysowym konieczność 
sięgania do specjalnych ustaw (tzw. specustaw) świadczy o braku stworzenia przez 
ustawę o zarządzaniu kryzysowym efektywnych warunków wykonywania zadań 
publicznych. 

5. Administracja zarządzania kryzysowego 

System zarządzania kryzysowego, wprowadzony ustawą o zarządzaniu kryzyso-
wym, formuje wielopoziomową strukturę zarządzania kryzysowego, obejmującą 
swym zasięgiem organy centralne oraz organy terenowe (rządowe i samorządowe). 

Na szczeblu centralnym zasadniczą rolę w zarządzaniu kryzysowym odgrywa 
Rada Ministrów, która zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
sprawuje zarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustawie o zarządzaniu kryzysowym ustawodawca nie określa jednoznacznie 
Rady Ministrów jako najwyższego kierowniczego organu w zarządzaniu kry-
zysowym. Rola i zasadnicze znaczenie Rady Ministrów wynika jednak wprost 
z postanowień Konstytucji RP, która w art. 146 ust. 3 wskazuje, że Rada Ministrów 
kieruje administracją rządową.

W przypadkach niecierpiących zwłoki zarządzanie kryzysowe sprawuje mi-
nister właściwy do spraw wewnętrznych, zawiadamiając niezwłocznie o swoich 
działaniach Prezesa Rady Ministrów. Decyzje podjęte przez ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych nie mają charakteru samoistnego i podlegają rozpatrzeniu 
na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. 

Na szczeblu centralnym przy Radzie Ministrów utworzony został Rządowy 
Zespół Zarządzania Kryzysowego działający jako organ opiniodawczo-dorad-
czy, właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych 
w zakresie zarządzania kryzysowego. Zespół działa w sferze zadań i kompetencji 
Rady Ministrów.
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W skład Zespołu obligatoryjnie wchodzą: Prezes Rady Ministrów – jako 
przewodniczący, Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw we-
wnętrznych – jako zastępcy przewodniczącego, Minister Spraw Zagranicznych, 
Minister Koordynator Służb Specjalnych – jeżeli został powołany. Fakultatywnie, 
w zależności od potrzeb, z uwzględnieniem rodzaju zaistniałej sytuacji kryzysowej, 
podmioty wymienione w art. 8 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Organizację i  tryb pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
reguluje zarządzenie wydawane na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy o zarządza-
niu kryzysowym (aktualnie obowiązuje zarządzenie nr 67 Prezesa RP z dnia 
15 października 2014 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego, M.P. z 2014 r., poz. 926).

Na szczeblu centralnym funkcjonuje również Rządowe Centrum Bezpie-
czeństwa. RCB będące państwową jednostką budżetową, podlega Prezesowi Rady 
Ministrów, który powołuje i odwołuje dyrektora Centrum oraz jego zastępców. 
W pierwotnej wersji ustawy rola RCB ograniczała się do zapewniania obsługi 
Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i Zespołu w sprawach zarządzania 
kryzysowego. 

W wyniku nowelizacji z dnia 17 lipca 2009 r., poprzez jednoznaczne określenie 
RCB jako krajowego centrum zarządzania kryzysowego, wzmocniono jego rolę. 
RCB oprócz obsługi Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, w sprawach zarządzania kryzysowego pełni 
funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Wzmocnienie roli RCB 
należy odczytywać pozytywnie. Aktualnie obowiązujące przepisy jednoznacznie 
określają właściwy podmiot na szczeblu centralnym i pozwalają na skuteczniejszą 
integrację działań różnych służb, co w zasadzie legło u podstaw tworzenia na tym 
szczeblu wyspecjalizowanego podmiotu właściwego do spraw kryzysowych. Jak 
zauważa Jarosław Bubiło, RCB „posiada możliwość ponadresortowego koordyno-
wania działań zarówno wojskowych, jak i cywilnych. W założeniu bowiem centrum 
ma być organem wykonawczym premiera realizującym zadania ponadresortowe”31.

Od noweli z dnia 17 lipca 2009 r., w celu dalszego zintegrowania działań na 
szczeblu centralnym, RCB uzgadnia plany zarządzania kryzysowego, sporządzane 
przez ministrów kierujących działami administracji rządowej i kierowników urzę-
dów centralnych oraz koordynuje działania w zakresie polityki informacyjnej 
w sytuacji kryzysowej na całym obszarze działania administracji. W tym zakresie 
działania koordynacyjne RCB wykraczają wiec poza szczebel centrum rządowego, 
obejmując swym zasięgiem terenowe organy administracji rządowej oraz organy 
administracji samorządowej. RCB w wypadku przekazywania informacji o po-
tencjalnych zagrożeniach członkom Zespołu, informuje również o działaniach 

31 J. Bubiło, Rola administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego w polskim porządku 
prawnym – wybrane aspekty praktyczne, w: Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej 
w Polsce, J. Parchomiuk, B. Eliasz, E. Kruk (red.), Warszawa 2009, s. 759.
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podjętych przez właściwe organy. W celu realizacji ustawowych zadań współdziała 
z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej. 

W wyniku zmiany ustawy o zarządzaniu kryzysowym ustawą z dnia 17 lipca 
2009 r. organem RCB, o własnych kompetencjach, został Dyrektor Centrum. 
Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa koordynuje prace nad Raportem 
o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego (art. 5a ust. 2), a także przygotowuje 
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (art. 5b ust. 3). Dyrektor 
RCB uzgadnia plany zarządzania kryzysowego przygotowywane przez ministrów 
oraz kierowników urzędów centralnych – co wyraźnie oznacza przyznanie kom-
petencji w ramach wewnętrznych stosunków współpracy pomiędzy organami 
administracyjnymi. Dyrektor w ramach współpracy organów administracyjnych 
opiniuje wytyczne do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego, przygo-
towywane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Obok Rady Ministrów Zespołu i RCB, zadania z zakresu zarządzania kry-
zysowego na szczeblu centralnym wykonują ministrowie kierujący działami ad-
ministracji rządowej oraz kierownicy urzędów centralnych. Do podstawowych 
zadań ministrów i kierowników urzędów centralnych należy opracowanie planów 
zarządzania kryzysowego, które podlegają uzgodnieniu z dyrektorem Centrum, 
a następnie są załączone do Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. 

Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych na potrzeby realizacji zadań 
z zakresu zarządzania kryzysowego tworzą zespoły zarządzania kryzysowego, 
w skład których wchodzą kierujący właściwymi komórkami organizacyjnymi 
urzędu obsługującego ministra lub kierownika, a także inne osoby przez nich 
wskazane. Do zadań zespołów należy: dokonywanie okresowej oceny zagrożeń 
na potrzeby Raportu; opiniowanie projektów planów zarządzania kryzysowego; 
opiniowanie wykazu obiektów, instalacji i urządzeń wchodzących w skład infra-
struktury krytycznej w ramach swoich właściwości; wypracowywanie wniosków 
i propozycji dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom.

Szczególne zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ustawa przypisuje 
ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych. Przede wszystkim w przypadkach nie-
cierpiących zwłoki sprawuje on zarządzanie kryzysowe na terytorium RP. Minister 
właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii dyrektora RCB, w dro-
dze zarządzenia wydaje wojewodom wytyczne, a więc akty ograniczone do sfery 
wewnętrznej administracji32, do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego 
oraz zatwierdza wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego i ich aktualizacje, 
po zasięgnięciu opinii dyrektora RCB. 

Obok ministra właściwego ds. wewnętrznych istotną rolę spełnia Minister 
Obrony Narodowej, który na wniosek wojewody może przekazać do jego dyspozycji 
pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ze skierowaniem 
ich do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

32 W. Hoff, Wytyczne w prawie administracyjnym, Warszawa 1987, s. 23.
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Na szczeblu centralnym kolejne zadania zostały przypisane ministrom i cen-
tralnym organom administracji rządowej, do których zakresu działania należą 
sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego, w tym ochrony 
ludności lub gospodarczych podstaw bezpieczeństwa państwa. Organy te na mocy 
ustawy zobowiązane są do utworzenia centrum zarządzania kryzysowego. Listę 
organów zobowiązanych do utworzenia centrów określa Rada Ministrów w drodze 
rozporządzenia. 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie wo-
jewództwa jest wojewoda. Wojewoda jest usytuowany niejako w środku systemu 
zarządzania kryzysowego, pomiędzy administracją centralną i organami zespolo-
nej administracji rządowej oraz zdecentralizowanej administracji samorządowej. 
Ranga wojewody w zarządzaniu kryzysowym wynika z zasady terytorialnej bu-
dowy tego systemu. Wojewoda zajmuje bowiem najważniejszą pozycję w strukturze 
terenowej administracji rządowej. Znaczenie wojewody w systemie zarządzania 
kryzysowego determinowane jest również art. 152 ust. 1 Konstytucji RP, którego 
treść została powtórzona w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jedn. Dz.U. z 2015, 
poz. 525 ze zm.). Zgodnie z przytoczonymi przepisami, wojewoda jest przedsta-
wicielem Rady Ministrów w województwie, sprawującej, jak wyżej wskazano, 
zarządzanie kryzysowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wojewoda wykonuje przy po-
mocy urzędu wojewódzkiego, w którym tworzy komórki organizacyjne, właściwe 
w sprawach zarządzania kryzysowego oraz zespolonych służb, inspekcji i straży.

W wykonywaniu zadań zarządzania kryzysowego wojewodzie pomaga po-
woływany przez niego wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego. Zespół wo-
jewódzki jest organem o charakterze sztabowym, którego rola sprowadza się do 
realizacji zadań o charakterze opiniodawczym. Zespół opiniuje oraz przedkłada 
do zatwierdzenia wojewodzie powiatowe plany zarządzania kryzysowego, a także 
opracowuje i aktualizuje wojewódzki plan zarządzania kryzysowego oraz dokonuje 
oceny występujących i potencjalnych zagrożeń, mogących mieć wpływ na bezpie-
czeństwo publiczne, i prognozuje te zagrożenia. Przygotowuje ponadto propozycje 
działań oraz przedstawia wojewodzie wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub 
zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie reagowania kryzysowego. 
Zespół wojewódzki jest również odpowiedzialny za przekazywanie do wiadomości 
publicznej informacji związanych z zagrożeniami. 

W skład zespołu wojewódzkiego wchodzą: wojewoda jako przewodniczący, 
kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego 
w urzędzie wojewódzkim – jako zastępca przewodniczącego, a także inne osoby 
wskazane przez przewodniczącego w zależności od potrzeb spośród kierowników 
zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich; spośród osób zatrudnionych 
w urzędzie wojewódzkim lub w jednostkach organizacyjnych służb, inspekcji 
i straży wojewódzkich; osób zatrudnionych w regionalnych zarządach gospodarki 
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wodnej, wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych oraz Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Przewodniczący może postanowić o włączeniu w skład zespołu wojewódz-
kiego Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub jego przedstawiciela. W skład 
zespołu wojewódzkiego może wchodzić przedstawiciel samorządu województwa, 
wyznaczony przez marszałka województwa, a także inne osoby zaproszone przez 
przewodniczącego. 

Obok organu sztabowego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wypeł-
niane są przez centra zarządzania kryzysowego, których obsługę zapewniają ko-
mórki organizacyjne w urzędach wojewódzkich właściwe w sprawach zarządzania 
kryzysowego. Do zadań wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego należy 
przede wszystkim pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz dyżuru na potrzeby podwyż-
szania gotowości obronnej państwa, a także nadzór nad funkcjonowaniem systemu 
wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności. Obok 
przytoczonych zadań centrum jest zobowiązane do szerokiego współdziałania 
z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, z podmio-
tami realizującymi monitoring środowiska, a także z podmiotami prowadzącymi 
akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

W zadania zakresu zarządzania kryzysowego ustawodawca włączył również 
administrację samorządową. Jak słusznie zauważa Jan Boć, niebezpieczeństwo, nie-
zależnie od jego miejscowego czy większego zasięgu, ma prawie zawsze charakter 
miejscowy33. Charakter zdarzeń kryzysowych, które w przypadku klęsk natural-
nych statystycznie nie przekraczają granic powiatu, pozwala na wykazanie interesu 
konkretnej wspólnoty samorządowej. Z drugiej strony, kryzys, nawet pierwotnie lo-
kalny, może przekształcić się i rozwinąć. Kryzys zawsze ma potencjał rozwoju. Może 
również uderzyć w struktury samorządowe i sprawić tym samym, że nie będą one 
zdolne do reakcji. Może wreszcie od razu objąć swoim zakresem obszar całego wo-
jewództwa. Jak pokazuje praktyka – nawet najmniejsze zdarzenie lokalne może po-
tencjalnie przemienić się w zdarzenie o zasięgu krajowym, co jest połączone z reakcją 
aparatu naczelnego i centralnego. Jak zauważają Józef Płoskonka, Stanisław Prutis, 
Mirosław Stec, sytuacje kryzysowe zawsze mają charakter dynamiczny i mogą powo-
dować (i najczęściej tak się dzieje) konieczność przemieszczenia ośrodka decyzyjnego, 
reagującego na dany kryzys, z jednego pułapu na drugi. Dlatego zdarzenie powodujące 
sytuację kryzysową na obszarze gminy może przerodzić się w kryzys powiatowy, a na-
wet wojewódzki, który w końcowej fazie znowu ograniczy się do poziomu gminnego34.

Wracając do zadań samorządowych. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kry-
zysowym, do podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego należy 
realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. Ustawa ta, odpowiednio w art. 17 

33 J. Boć, O bezpieczeństwie, s. 24.
34 J. Płoskonka, S. Prutis, M. Stec, System zarządzania państwem w sytuacjach kryzysowych, s. 23.
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i 19, wymienia wiele dalszych zadań, jak chociażby zarządzanie, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, jak organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infra-
struktury krytycznej. Najważniejsze jednak zadanie w zarządzaniu kryzysowym 
polega na kierowaniu reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń. 

Na obszarze powiatu i gminy zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 
wykonują odpowiednio starosta jako przewodniczący zarządu powiatu oraz wójt, 
burmistrz, prezydent miasta (poziom gminy). Ze względu na podobieństwo reali-
zowanych zadań na tych poziomach zostaną one omówione wspólnie.

Do zadań starosty oraz wójta, burmistrz, prezydenta w sprawach zarządzania 
kryzysowego należy m.in.: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reago-
waniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu (gminy); realizacja 
zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: opracowywanie planu zarządzania 
kryzysowego; realizacja zaleceń do planów zarządzania kryzysowego; zarządzanie, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządza-
nia kryzysowego; zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń 
o charakterze terrorystycznym; organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony 
infrastruktury krytycznej.

Dodatkowo wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy 
(miasta) realizację m.in. następujących zadań: całodobowe alarmowanie człon-
ków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych 
zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz 
dokumentowania prowadzonych czynności; współdziałanie z centrami zarządzania 
kryzysowego organów administracji publicznej; nadzór nad funkcjonowaniem 
systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności; 
współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 
i humanitarne; realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania goto-
wości obronnej państwa.

Starosta wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowej administracji 
zespolonej i jednostek organizacyjnych powiatu oraz przy pomocy powiatowego 
zespołu zarządzania kryzysowego. Dodatkowo tworzone są powiatowe centra 
zarządzania kryzysowego.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta wykonuje swoje zadania przy pomocy 
komórki organizacyjnej urzędu gminy (miasta) właściwej w sprawach zarządza-
nia kryzysowego. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta 
w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół 
zarządzania kryzysowego.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, choć włącza organy samorządowe do 
systemu zarządzania kryzysowego, nie przyniosła oczekiwanego przełomu w za-
kresie partycypacji samorządu w systemie bezpieczeństwa35. Koncentruje się ona, 

35 Por. A. Podolski, Wstęp, w: W. Skomra, Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po 
nowelizacji ustawy, Wrocław 2010, s. 15.
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zgodnie z art. 1 ustawy na określeniu zadań organów administracji publicznej, 
w tym administracji samorządowej, w zarządzaniu kryzysowym. Nie wprowadza 
przy tym dodatkowych kompetencji, potrzebnych w sposób szczególny na szczeblu 
samorządowym. Dorobek doktryny prawa administracyjnego oraz judykatura 
jednoznacznie wskazują, że dla skutecznego działania organu administracji, obok 
normy zadaniowej, konieczna jest norma o charakterze kompetencyjnym, stano-
wiąca podstawę do władczego działania w sferze zewnętrznej36. W przypadku gmin 
i powiatów brakuje uprawnień pozwalających w sposób generalny na ujednolicenia 
działań różnych służb i instytucji, w ramach sprawowanego – zgodnie z literalnym 
brzmieniem ustawy – kierownictwa.

Podkreślić również należy, że mimo podziału zadań samorządu w art. 26 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym na zadania własne i zlecone (choć ustawa sta-
nowi jedynie, że finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje się 
w ramach budżetów, odpowiednio – gmin, powiatów i samorządów województw), 
de lega lata wszystkie zadania samorządu wynikające z ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym mają charakter zadań własnych. 

6. Formy działania administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego

Choć w literaturze formułowany jest pogląd o braku specyficznych form działania 
w zarządzaniu kryzysowym37, to należy zaakcentować swoistą w tym obszarze, 
kooperacyjną metodę działania, opartą na czterech fazach zarządzania kryzy-
sowego – działania administracji zarządzania kryzysowego będą podejmowane 
w sytuacjach szczególnych i będą odznaczać się swoistą mobilizacją administracji; 
niejako wyższym stopniem organizacji i współdziałania (koordynacji)38. Jak już 
wyżej była mowa, w przypadku konieczności podjęcia działań w sytuacji kry-
zysowej, uprawnienia do podjęcia działań w ściśle określonych formach przez 
organy zarządzania kryzysowego oraz organy wspomagające ich działalność, 
w tym kierowników służb, inspekcji i straży – wynikają przede wszystkim z ustaw 
o charakterze szczególnym39. 

Administracja antykryzysowa wyróżnia się wszakże tym, iż jest funkcją per-
manentną i stałą, realizowaną przed wystąpieniem kryzysu, w jego trakcie i po 

36 Ł. Strutyński, Glosa do wyroku WSA z dnia 19 lipca 2005 r., III SA/Kr 318/05, ST nr 9/2006, 
s. 64–70.
37 E. Ura, S. Pieprzny, Działania administracji, s. 319.
38 Por. J. Filaber, Zarządzanie kryzysowe a prawa i wolności człowieka – wybrane uwagi, Studia 
Erasmiana Wratislaviensia 2010, Nr 4, s. 253.
39 Np. art. 45 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych oraz art. 60 ustawy o wojewodzie.
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jego ustąpieniu40. Nie przejawia się ona więc tylko w formie aktywności admi-
nistracyjnej, ujmowanej w tradycyjnych formach działania administracji. W fa-
zie „przedkryzysowej” jest realizowana poprzez „stan permanentnej gotowości”. 
Istotną cechą aktywności „administracji antykryzysowej” jest jej ciągłość i trwa-
łość, w szczególności w sytuacji faktycznego wystąpienia kryzysu, czy w aspekcie 
całodobowej działalności centrów zarządzania kryzysowego41.

Na tym tle administracja antykryzysowa odróżnia się od administracji stanów 
nadzwyczajnych, korzystającej – po wprowadzeniu reżimu specjalnego odpowied-
nim aktem władzy państwowej – ze specyficznych form działania, których wyko-
rzystanie ma na celu szybkie usunięcie poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. 

W razie wystąpienia kryzysu (sytuacji kryzysowej) uruchamiany jest system 
reakcji, który koncentruje się na koordynacji działań różnych podmiotów w zarzą-
dzaniu kryzysowym, wykorzystując przygotowane wcześniej plany zarządzania 
kryzysowego. Istotne jest przy tym, że w aspekcie przedmiotowym administracja 
wykorzystuje władcze upoważniania zawarte w ustawach szczególnych (ustawo-
dawstwa zwykłego).

Do swoistych czynności prawnych należy zaliczyć czynności faktyczne, 
stanowiące uzupełnienie działań władczych podejmowanych przez admini-
strację. W fazie zapobiegania sytuacjom kryzysowym podstawowe czynności 
faktyczne organów zarządzania kryzysowego związane są z monitorowaniem 
potencjalnych zagrożeń. Czynności z zakresu monitorowania wykonują wy-
specjalizowane instytucje w zarządzaniu kryzysowym. Na szczeblu centralnym 
RCB. Na szczeblu wojewódzkim – komórki organizacyjne właściwe w sprawach 
zarządzania kryzysowego. W przypadku szczebla powiatowego i gminnego 
ustawa mówi jedynie o kierowaniu przez organy monokratyczne (starostę, 
wójta) monitorowaniem. Oznacza to, że bezpośrednie czynności związane 
z monitorowaniem będą na tych szczeblach wykonywać podmioty podlegające 
owemu kierownictwu.

Pojęcie „monitorowanie”, wywodzące się ze słowa „monitor”, oznacza śle-
dzenie czegoś, prowadzenie stałej obserwacji. Pod pojęciem monitoringu będzie 
kryć się wiele czynności faktycznych administracji, związanych z oceną ryzyka 
wystąpienia sytuacji kryzysowej. Będą to różnego rodzaju pomiary, badania ewen-
tualnych obszarów związanych z zagrożeniami naturalnymi (powodzie) oraz 

40 Zaznaczyć należy, że ustawa o zarządzaniu kryzysowym nie tworzy prawnych podstaw dla odpo-
wiedniego wydłużenia czasu pracy w urzędach realizujących zarządzanie kryzysowe, w szczególności 
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej wymagającej zwiększonego zaangażowania urzędów 
administracyjnych.
41 Na takie cechy administracji, które odpowiadają współczesnym wymaganiom stawianym przed 
administracją zarządzania kryzysowego, zwracano również uwagę w klasycznej literaturze. Jak zauwa-
żył J.S. Langrod „aktywność administracji musi być ciągła, nieprzerwana, trwała, czego doniosłość 
bije w oczy zwłaszcza w momentach kryzysowych” (J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. 
Zarys części ogólnej. Reprint, Kraków 2003, s. 217).

2017 - Lipowicz - Prawo materialne.indd   261 21.11.2017   11:20:32



ROZDZIAŁ XI. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 262 

zagrożeniami, które powstają na skutek bezpośredniej działalności człowieka. 
Monitoring zagrożeń w poszczególnych obszarach stanowi często uzupełnienie 
innych czynności faktycznych. Monitoring związany z zagrożeniem powodzio-
wym, uzupełniany jest przez monitoring wód, realizowany zgodnie z ustawą z dnia 
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. 

Śledzenie i stała obserwacja zagrożeń stanowi jeden z elementów skompliko-
wanej sekwencji działań faktycznych. Pozyskane informacje podlegają analizie, 
a na podstawie analizy prognozuje się wystąpienie sytuacji kryzysowej. Wyraźnie 
taką kolejność działań przewiduje art. 14 ust. 6 pkt 2 ustawy o zarządzaniu kry-
zysowym. W myśl przywołanego przepisu, do zadań komórki organizacyjnej 
właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędzie wojewódzkim należy 
w szczególności: monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń 
na obszarze województwa.   

W przypadku prognozy, w której przyjmuje się wysokie prawdopodobieństwo 
wystąpienia sytuacji kryzysowej, organy zarządzania kryzysowego, zgodnie z pro-
cedurami wynikającymi z załączników funkcjonalnych do planów zarządzania 
kryzysowego, ostrzegają i alarmują obywateli.

Unormowanie czynności faktycznych związanych z monitorowaniem zagro-
żeń, systemem ostrzegania i alarmowania jest więc dwupłaszczyznowe. W pierwszej 
płaszczyźnie ustawa o zarządzaniu kryzysowym wyraźnie upoważnia konkretne 
instytucje w systemie do podejmowania tychże czynności. W drugiej płaszczyź-
nie, cała szczegółowa organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania 
i alarmowania jest określana w załączniku funkcjonalnym do planu głównego, 
zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Plan spełnia 
w tym przypadku rolę swoistej regulacji wykonawczej, która na każdym szczeblu 
zarządzania kryzysowego, z uwzględnieniem różnej specyfiki i potrzeb, pozwala 
na elastyczne modelowanie systemu.

Innym specyficznym rodzajem czynności faktycznych administracji są ostrze-
żenia publiczne42. Występują one zarówno w fazie zapobiegania i przygotowania, 
jak i w fazie reakcji. Związane są one ściśle z realizacją przez administrację zadań 
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony ludności. Administracja, poprzez 
różne komunikaty i ogłoszenia, może ostrzegać przed określonymi zjawiskami, 
w tym kryzysowymi (powódź, susza etc.), jak również ostrzegać obywateli przed 
niebezpiecznymi produktami oznaczonymi generalnie (ostrzeżenia na paczkach 
papierosów) bądź indywidualnie (ostrzeżenie przed konkretnym produktem, np. 
niespełniającym wymogów zasadniczych).

Czynności monitorowania, ostrzegania i alarmowania realizowane w oparciu 
o ustawę o zarządzaniu kryzysowym mają charakter niewładczy. Prowadzenie stałej 

42 A. Błaś, Czynności faktyczne organów administracji publicznej, w: Koncepcja systemu prawa 
administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego. Zakopane 24–27 września 
2006, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2007, s. 508.
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obserwacji przez organ zarządzania kryzysowego w żadnej mierze nie upoważnia 
do wkroczenia w sferę praw i wolności obywatelskich. Ostrzeżenie o zagrożeniu 
i ogłoszenie alarmu, a nawet apel o ewakuację, nie tworzą po stronie obywatela 
obowiązku podporządkowania się. Stanowią jednak niewątpliwie formę realizacji 
zadania publicznego związanego z ochroną bezpieczeństwa. Skutkiem faktycznym 
jest w tym przypadku podjęcie przez ludność działań zabezpieczających. Wojciech 
Taras, odwołując się do ustaleń nauki niemieckiej, zalicza takie ostrzeżenia do 
grupy informacji urzędowych (nie pogłębiających wiedzy, tylko związanych z re-
alizacją zadań publicznych), która nie wywołuje skutków prawnych i nie rozstrzyga 
o prawach i obowiązkach43. Ostrzeżenia publiczne z praktycznego punktu widzenia 
mogą wywoływać ten sam efekt, co władcze nakazy i zakazy44.

7. Ocena regulacji

Aktualnie obowiązująca w Polsce regulacja prawna z zakresu zarządzania kryzy-
sowego wykazuje wiele dysfunkcji, które utrudniają efektywną ochronę bezpie-
czeństwa wewnętrznego. Do najważniejszych należy zaliczyć:
1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oparte są na relacji kierowniczej, 

bez ustawowego zdefiniowania zakresu uprawnień kierowniczych, 
2) definicja sytuacji kryzysowej nie odwołuje się do nadzwyczajnego (szczegól-

nego) charakteru zdarzenia kryzysowego, przez co owe pojęcie jest zbyt ogólne 
i niezróżnicowane,

3) regulacja nie urzeczywistnia konstytucyjnej zasady decentralizacji,
4) regulacja nie wskazuje „wiodącego” organu terytorialnego w zarządzaniu 

kryzysowym, co w sytuacji kryzysowej może prowadzić do sporów kompe-
tencyjnych, 

5) regulacja niewłaściwie definiuje zadania samorządu terytorialnego w za-
rządzaniu kryzysowym, co skutkuje „recentralizacją” i wzmocnieniem roli 
wojewody, jako organu o szerokich, wynikających z ustaw szczególnych, kom-
petencjach w obszarze bezpieczeństwa,

6) brakuje w porządku prawnym środków pozwalających na przejmowanie 
kompetencji w  zarządzaniu kryzysowym oraz współpracy niezależnych 
podmiotów.
Powyższe nie oznacza, że całość regulacji zasługuje na negatywną ocenę. 

43 W. Taras, Zalecenie, ostrzeżenie, przyrzeczenie administracyjne w systemie form działania 
administracji publicznej, w: Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, 
Łódź 2000, s. 471.
44 H. Maurer, Ogólne prawo administracyjne, Wrocław 2003, s. 217.
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Ustawodawca prawidłowo oparł system zarządzania kryzysowego na orga-
nach terytorialnych, właściwie określił rolę Prezydenta RP oraz zasady użycia Sił 
Zbrojnych. Niemniej jednak powyżej stwierdzone dysfunkcje powinny skłonić do 
podjęcia próby zbudowania modelu normatywnego administracji antykryzysowej, 
pozwalającego na ominięcie stwierdzonych błędów, tworzących bariery w efek-
tywnej realizacji zadań w zarządzaniu kryzysowym. 

Po pierwsze, jak sądzę, w miejsce kierownictwa, winno się wprowadzić relację 
koordynacyjną. Administracja antykryzysowa zbudowana jest bowiem z wielu 
niezależnych organizacyjnie podmiotów.

Koordynacja, mająca na celu zharmonizowanie działań różnych jednostek, 
stanowi istotny element realizacji zadań publicznych. Z tej perspektywy koor-
dynacja w zarządzaniu kryzysowym stanowi nie tylko cel (prakseologiczny), 
który administracja ma osiągnąć, ale również swoisty sposób realizacji zadań 
publicznych w obszarze bezpieczeństwa, niestanowiący przy tym samodzielnej 
formy działania. 

Funkcje koordynacyjne mogą być w zarządzaniu kryzysowym realizowane 
za pomocą czynności planistycznych, jak również dwustronnych form dzia-
łania, a także poleceń celu. Z całą jednak pewnością działania koordynacyjne 
administracji, mające na celu ujednolicanie działań niezależnych podmiotów, 
niemające ani charakteru jednoznacznie władczego, ani jednoznacznie nie-
władczego, nadają tym działaniom swoisty rys kooperacyjny oraz świadczą 
o ewolucji unormowań prawnych dotyczących form, w których administracja 
podejmuje swoje działania.

Konieczność ujednolicania działań w zarządzaniu kryzysowym wyróżnia 
także administrację w fazie reakcji. Aparat zarządzania kryzysowego winien re-
agować tylko w takim przypadku, w którym konieczne jest współdziałanie wielu 
niepodległych organizacyjnie podmiotów: służb mundurowych, policji administra-
cyjnych, organów administracji rządowej oraz samorządowej, a także podmiotów 
zewnętrznych. Sytuacja kryzysowa to nie tylko zdarzenie nadzwyczajne, nieco-
dzienne i nierutynowe. To także zdarzenie, którego przezwyciężenie, choćby tylko 
potencjalnie, wymaga współdziałania i koordynacji ze względu na utratę kontroli 
przez jednostkowo zorganizowane organy administracji publicznej. 

Środki koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej w zarzą-
dzaniu kryzysowym zróżnicowane są ze względu na fazę. W fazie zapobiegania 
środki koordynacyjne mogą mieć charakter niewładczy. W fazie przygotowania 
najważniejsze miejsce zajmują plany zarządzania kryzysowego. Natomiast w fa-
zie reagowania, w której przewagę zyskują środki działania właściwe dla policji 
administracyjnej, narzędzia koordynacyjne muszą odznaczać się większym za-
kresem władczości. Taką funkcję mogą spełniać polecenia celu (jako policyjny 
instrument koordynacyjny), wydawane przez wojewodę (w sytuacji szczególnego 
zagrożenia – sytuacji kryzysowej) na podstawie ogólnego upoważnienia, a także 
organy samorządowe, na podstawie przepisów szczególnych.
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Zarezerwowane dla fazy reakcji polecenie celu stanowi konieczne narzędzie 
w rękach administracji, która w warunkach deficytu czasu i chaosu organizacyjnego 
musi być wyposażona przez prawo w instrument pozwalający na uporządkowanie 
działań, bądź narzucenie celów działania.

W doktrynie prawa administracyjnego ustabilizowany jest pogląd na temat 
form ingerencji administracji rządowej w sferę działania administracji samorzą-
dowej. Niezależnie od charakteru zadania (własne, zlecone), przyjmuje się, że 
jedyną formą władczego oddziaływania jest nadzór. Z punktu widzenia upoważ-
nienia wojewody do wydawania poleceń celu adresowanych do organów admini-
stracji samorządowej, powyższe stanowisko wymaga przynajmniej częściowego 
uzupełnienia. Odróżnić należy bowiem sferę nadzoru, związaną z weryfikacją 
ex post podjętych działań, od sfery, w której administracja rządowa dookreśla 
sposób realizacji zadania zleconego, w ramach stosownego upoważnienia ustawo-
wego. Wspólne, w przypadku zadań własnych i zleconych, kryterium interwencji 
nadzorczych, nie ogranicza ustawowego określenia sposobu wykonywania zadań 
zleconych. Zgodnie z art. 166 ust. 2 Konstytucji RP, jeżeli wynika to z uzasadnio-
nych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego 
wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania 
i sposób wykonywania zadań zleconych. Tym samym za dopuszczalne należy 
uznać, aby ustawy zwykłe, w ramach regulacji sposobu wykonywania zadań 
zleconych, określały również dopuszczalny zakres wpływu wojewody na sposób 
wykonywania zadania zleconego

W efekcie uznać należy, iż Konstytucja RP w ramach zadań zleconych odróż-
nia dwie warstwy ingerencji administracji rządowej: warstwę ingerencji w sposób 
realizacji zadania zleconego oraz warstwę ingerencji nadzorczej.

W przypadku zadań zleconych w drodze ustawy owa ingerencja nie może 
naruszać samodzielności ustrojowej samorządu i prowadzić do hierarchicznego 
podporządkowania. Może jednak mieć postać władczego oddziaływania, prze-
jawiającego się w konstrukcji polecenia celu, przy wykorzystaniu której organ 
administracji rządowej, w ramach zadań zleconych, wskazywałby na konieczność 
określonego działania, bez precyzowania sposobu działania. 

W celu właściwego wkomponowania poleceń celu w porządek konstytucyjny, 
de lege ferenda, konieczne jest zdefiniowanie działań administracji, w przypadku 
odmowy podjęcia działania, bądź podjęcia działania w sposób niezgodny z pole-
ceniem. Właściwe ramy w tej mierze stwarzają stosowane odpowiednio przepisy 
o nadzorze i rozstrzygnięciach nadzorczych wojewody, podlegających kontroli 
sprawowanej przez sądy administracyjne. Owa kontrola sądowa stanowi bowiem 
istotną gwarancję ustrojowej samodzielności gminy i narzędzie ochrony przed 
zbyt daleko idącą ingerencją administracji rządowej. 

Istotne jest także wyraźne zdefiniowanie zadań samorządu terytorialnego 
w zarządzaniu kryzysowym. Istotną determinantą tworzenia wielopoziomowego 
aparatu zarządzającego w systemie zarządzania kryzysowego jest konieczność 
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zapewnienia bezpieczeństwa na różnych szczeblach podziału administracyjnego 
państwa. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego tym jednak wyróżniają 
się na tle innych zadań realizowanych przez administrację, że rozrastające się 
zdarzenie o charakterze kryzysowym może prowadzić do naruszenia funda-
mentów, na których opiera się państwo, co oczywiście w konsekwencji może 
stanowić podstawę od uruchomienia systemu działań nadzwyczajnych. W tym 
kontekście zauważyć należy, że w sytuacjach szczególnych, w których wymagane 
jest przerzucenie sił i środków, w sposób niemalże naturalny na znaczeniu zy-
skują układy scentralizowane, w których łatwiej „rozwijać i zwijać” kompetencje, 
wydawać polecenia, mobilizować szeroki wachlarz różnych organów z każdego 
szczebla administracji.

Z punktu widzenia założeń leżących u podstaw interwencji prawodawczej, 
po wyważeniu dwóch wartości – pełnej samodzielności samorządu oraz wartości 
prakseologicznych, wyrażających się w stworzeniu takiego systemu normatywnego, 
który pozwalałby administracji publicznej na sprawne i efektywne działanie w sfe-
rze ochrony podstawowych wartości, do których zalicza się ochrona bezpieczeństwa 
publicznego – zadania samorządowe w fazie reakcji (jak również w fazie usuwania 
skutków), winny być określone przez ustawodawcę jako zadania zlecone.

Przyjęcie konstrukcji zadań zleconych pozwoli na szybkie i efektywne prze-
kazywanie (w ramach relacji prawnej) kompetencji w przypadku konieczności 
zmiany szczebla zarządzania kryzysowego. W przypadku objęcia wspomnianej 
sfery konstrukcją zadań zleconych, wojewoda, w sytuacjach kwalifikowanych jako 
nadzwyczajne (i tylko w takich), może wydawać obowiązujące samorząd polece-
nia celu. Proponowane rozwiązanie pozwoli również na objęcie sfery wspólnych 
działań wyraźną – administracyjną – relacją prawną, która bardziej odpowiada 
specyfice szybkich działań antykryzysowych.

W postulowanym modelu chronione dobro przestałoby być związane tylko 
z zaspokajaniem potrzeb wspólnoty samorządowej, lecz ze względu na poten-
cjalną możliwość zwiększenia się oddziaływania zdarzenia kryzysowego, interes 
wspólnoty (ciągle występujący), byłoby uzupełniany przez interes państwowy, 
ogólnonarodowy.

W wielu bowiem przypadkach samorząd, z pełnym wykorzystaniem służb, 
inspekcji i straży, przy wspomagającej i ewentualnie koordynującej roli admini-
stracji rządowej, może bez większych przeciwwskazań podejmować działania 
w reakcji na zdarzenie o charakterze lokalnym. Jak pokazują statystyki, zdarzenia 
o charakterze kryzysowym w większości przypadków pokrywają się w polskich 
realiach z terenem powiatu. W rękach administracji lokalnej winny więc znaleźć 
się narzędzia pozwalające na skuteczną reakcję na zdarzenia. Jasno też należy 
określić podstawowy szczebel reakcji na zdarzenie kryzysowe.
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