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I. Słowo wstępne  

 

 

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 

„Fontes”; 

nasza redakcja oddaje Państwu pierwszy, tegoroczny numer "Fons". 

Wraz z niniejszym numerem, nasze czasopismo kontynuuje zmianę swego charakteru: z informacyjno-

naukowego na naukowo-informacyjny. Przy najbliższej okazji za poddamy „Fons” parametryzacji MNiSW. 

Planujemy wydanie już kolejnego numeru także w wersji „tradycyjnej” – tj. papierowej 

Zapraszamy Państwa do nadsyłania - do publikacji w „Fons”  - artykułów (również autorstwa Państwa 

doktorantów, bądź magistrantów), recenzji książek naukowych, informacji na temat prac naukowych członków 

„Fontes” oraz wszelkich innych ciekawych oraz użytecznych wieści dla Naszych Czytelników  (w szczególności 

informacji o konferencjach, projektach naukowych, bądź konkursach). 

Jednocześnie zapraszamy do włączenia się także w prace organizacyjne Redakcji. Wraz z rozwojem 

„Fons”  zakładamy także poszerzanie składu redakcji kwartalnika. W publikowanym numerze szczególnie 

chciałbym zwrócić uwagę Czytelników na tekst dr hab. Pawła Chmielnickiego, prof. WSIiZ na temat 
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nadchodzących reform szkolnictwa wyższego. Na uwagę zasługują także artykuły:  magistra Piotra Szeli pt. 

„Geneza i skutki ustawy z 11 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie 

pracy kierowców”, magistra Mirosława Machonia pt. „Własność polskich lasów państwowych w prawie”. 

Numer zawiera także recenzję książki naukowej członka Naszego Stowarzyszenia pana doktora Grzegorza 

Maronia – „Osoba świętego Jana Pawła II w polskim porządku prawnym”. 

 

 

 

 

Redaktor Naczelny „Fons” 

 

Piotr Feczko 
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II. Artykuły 

 

A. 

 

dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. WSIiZ 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

 

 

Przyszłość studiów na poziomie 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Uwagi 

autorskie 

 
 

Przyszłość studiów na poziomie 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Uwagi autorskie 

 

Wprowadzenie 

 

W okresie maj 2016 r. – styczeń 2017 r. pracowałem nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi 

studiów wyższych, w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do przygotowania założeń do 

projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zespół powołany został przez konsorcjum trzech uczelni 

niepublicznych: Uniwersytet SWPS w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie oraz Wyższą Szkołę 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w wykonaniu umowy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

nr 03/U 2.0/2016/91 na realizację projektu „Ustawa 2.0. Założenia systemu szkolnictwa wyższego”. 

Pracowaliśmy w składzie: prof. dr hab. Hubert Izdebski (Uniwersytet SWPS – kierownik projektu); prof. dr 

hab. inż. Artur Świergiel (Uniwersytet Gdański); dr hab. Paweł Chmielnicki (prof. Wyższej Szkoły 

Informatyki i Zarządzania); dr hab. Paweł Ruszkowski (prof. Collegium Civitas); dr Wojciech Misiąg (prof. 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania); dr Andrzej Kiebała  (Wyższa Szkoła Informatyki i 

Zarządzania); radca prawny Jan Zieliński (Spółka Prawnicza I & Z s.c.),  

Do moich zadań należało stworzenie nowej koncepcji studiów na poziomie 6 i 7 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji. Najpierw przygotowałem opracowanie stanowiące diagnozą sytuacji obecnej. Dokument pt. 

„Analiza instytucjonalna na bazie kompletu normatywnego ››Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów 

wyższych‹‹” liczył blisko 280.000 znaków i został sporządzony zgodnie z metodą badawczą Stowarzyszenia 

Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Stał się on podstawą dalszych prac Zespołu, nie tylko w aspekcie 

kształcenia na poziomie 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Następnie, w okresie 21 listopada – 13 grudnia 

2016 r., na podstawie w/w analizy instytucjonalnej, przygotowałem nową koncepcję kształcenia 

akademickiego, obejmującą trzy modele kierunków studiów wyższych: zaufania publicznego (w 
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późniejszych wersjach projektu nazwane „regulowanymi”), uniwersyteckie i nieregulowane, dostosowane 

do zróżnicowanych potrzeb indywidualnych i zbiorowych związanych z wykształceniem wyższym. Jestem 

autorem części „3.5. Studia, studenci, doktoranci, absolwenci” (podrozdziały 3.5.1. – 3.5.2.) oraz 

współautorem koncepcji opisanych w częściach: „3.3.2. Organ akredytacyjny, akredytacja”, „3.4.2.3. 

Finansowanie działalności dydaktycznej” i „3.4.5. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” w 

ramach dokumentu pt. „Propozycja założeń do ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego”, 

prezentowanego w dniu 1 marca 2017 r. na konferencji organizowanej przez Wicepremiera i Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Dokument ten jest dostępny na stronie MNiSW pod adresem: 

http://www.nauka.gov.pl/ustawa-2-0-informacje/swps-uniwersytet-humanistycznospoleczny.html . 

 

1. Założenia wstępne 

 

Punktem wyjścia do stworzenia koncepcji nowej formuły kształcenia akademickiego, przyjętych w 

„Propozycji założeń do ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego” musiały być zasady określone w 

Konstytucji RP: 

- zasada autonomii szkół wyższych (art. 70 ust. 5 konstytucji), z której wynika również zasada 

jedności systemu szkolnictwa wyższego, w skład którego wchodzą uczelnie bez względu na ich 

zróżnicowanie (o charakterze akademickim i zawodowe, publiczne i niepubliczne, itd.); 

- zasada powszechnego i równego dostępu do wykształcenia także na poziomie wyższym (art. 70 ust. 

4), z której wynika również obowiązek stworzenia odpowiedniego systemu pomocy materialnej dla 

studentów; 

- zasada bezpłatności nauki w publicznych szkołach wyższych, przy możliwości  ustawowego 

dopuszczenia świadczenia niektórych usług edukacyjnych za odpłatnością (art. 70 ust. 2). 

W odniesieniu do tej zasady należy przypomnieć, że jej rozumienie wynika m.in. z orzecznictwa 

Trybunału Konstytucyjnego, który m.in. w wyroku z 8 listopada 2000 r.1 stwierdził, że dostęp do 

bezpłatnych studiów w publicznych szkołach wyższych musi być z natury rzeczy limitowany i uwzględniać 

realne możliwości determinowane stanem finansów publicznych państwa, a zatem dopuszczalne jest 

ustawowe upoważnienie „…do wprowadzania – dla zapewnienia dostępu do nauki, obok podstawowych w 

publicznej szkole wyższej studiów bezpłatnych – opłat za studia w zakresie i w wysokości, w jakim niezbędny 

koszt tych studiów nie znajduje pokrycia w środkach publicznych”, z tym że w odniesieniu do, „niektórych 

usług edukacyjnych”, stanowiących  wyjątek od zasady bezpłatności, występują dwa ograniczające aspekty: 

ilościowy (nie może ich być więcej niż usług nieodpłatnych) i przedmiotowy (odnosić się one mogą tylko do 

                                                                 
1 SK 18/99, OTK 2000 nr 7, poz. 258. 

http://www.nauka.gov.pl/ustawa-2-0-informacje/swps-uniwersytet-humanistycznospoleczny.html
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niektórych rodzajów kształcenia – zajęć, typów studiów, nie mogą zatem dotyczyć wszystkich typów 

studiów).2 

Z zasad tych wynika, że każdy, kto jest zainteresowany odebraniem wyższego wykształcenia, 

powinien mieć możliwość nauki w szkołach wyższych. Nie wynika jednak to, że każda osoba legitymująca 

się świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów I stopnia ma mieć otwarty, pełny dostęp na 

każdy kierunek studiów I lub II stopnia. Bariery dostępu do określonego kierunku studiów mogą być 

tworzone przez wzgląd na wydolność finansową Państwa, lub z uwagi na potrzebę utrzymania i podnoszenia 

wysokiej jakości kształcenia.    

Należało także wziąć pod uwagę zasadę przestrzegania przez RP wiążącego ją prawa 

międzynarodowego (art. 9 Konstytucji RP). Zatem do elementów wyjściowych nowej koncepcji kształcenia 

akademickiego należało zaliczyć także rozwiązania instytucjonalne wynikające z aktów formułujących 

międzynarodowe i unijne standardy w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. W szczególności mowa  tu o 

Wspólnej Deklaracji Europejskich Ministrów Edukacji zebranych w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999 r. 

(konstytuującą osławiony „system boloński” 3, a  także Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 

kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

(Dz.Urz. UE C 111 z 6.05.2008, s. 1), skutkującą wdrożeniem nie mniej osławionego systemu efektów 

kształcenia. 4 

Ponieważ intencją Zespołu nie było odizolowanie polskich studentów i doktorantów oraz 

absolwentów studiów od europejskiego rynku świadczeń edukacyjnych oraz rynku zatrudnienia (a Polskę od 

studentów, doktorantów i absolwentów uczelni europejskich) – jednym z punktów wyjścia propozycji w 

zakresie kształcenia w szkołach wyższych musiało stać się utrzymanie trójstopniowości kształcenia na 

poziomie wyższym. 

 

2. Diagnoza 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy instytucjonalnej można stwierdzić, iż w Polsce już od dawna 

wykrystalizował się podział działalności dydaktycznej uczelni na dwa modele. Jeden można określić jako 

„niekomercyjny”, drugi zaś „komercyjny”. Model niekomercyjny pozwala na osiągnięcie niektórych celów 

                                                                 
2 W wyroku z 5 czerwca 2014 r. (K 35/11, OTK-A 2014 nr 6, poz. 61), dotyczącym art. 99 Prawa o szkolnictwie wyższym w 

nowej redakcji z 2014 r., wprowadzającym dalszą odpłatność za niektóre usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych (m.in. za 

studia na drugim kierunku), Trybunał Konstytucyjny potwierdził interpretację art. 70 ust. 2 Konstytucji przyjętą przez siebie w 

2000 r. 
3 Por. E. Chmielecka, Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Studia BAS 2013 nr 3 (35) oraz K. 

Cyran i D. Maj-Solarz, Realizacja Procesu Bolońskiego w szkolnictwie wyższym, w: Szkolnictwo wyższe w Polsce, op.cit., s. 79 i 

n.  
4 Zalecenie to zostało zrealizowane w przepisach powszechnie obowiązujących w RP – w ustawie z 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64, z późn.zm.). 
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działania w znacząco szerszym zakresie, niż model komercyjny i na odwrót: model komercyjny pozwala na 

osiągnięcie innych celów działania w szerszym zakresie, niż model niekomercyjny.    

Model niekomercyjny opiera się na finansowaniu działalności dydaktycznej z budżetu publicznego. 

Jest to model realizowany obecnie tylko na uczelniach publicznych, prowadzących kierunki studiów 

stacjonarne. W modelu tym, ponieważ całość wydatków  na prowadzenie kierunku studiów pokrywana jest 

ze środków publicznych, kadra prawie nie odczuwa presji generowanej przez ryzyko nagłej utraty środków 

finansowych, a – co za tym idzie – miejsc pracy. Przy bardzo słabej presji ze strony reguł gospodarowania 

oraz przy relatywnie słabej zdolności organów kierujących uczelniami publicznymi do korzystania z 

kompetencji władczych, zachowania kadry są podporządkowane regułom konkurencji o destynatariusza 

(studenta) w stopniu niskim, albo w ogóle ich nie uwzględniają. Innymi słowy, kadra w niewielkim stopniu 

musi zwracać uwagę na to, czy jej decyzje zaspokajają oczekiwania destynatariuszy (np. w kontekście 

pomyślnego przebiegu egzaminu). Generalnie, relacje nauczyciel – student oparte są w tym modelu prawie 

wyłącznie na stosunku nadrzędności i podporządkowania. Relacje nauczyciel – student w modelu 

niekomercyjnym zbliżone są zatem maksymalnie do tradycyjnego modelu kształcenia, opartego na regułach 

nieformalnych regułach interakcji typu „mistrz – uczeń”. 

Drugi model, komercyjny, opiera się na finansowaniu działalności dydaktycznej ze środków 

wpłacanych bezpośrednio przez destynatariuszy („czesne”). Bardzo istotna dla oceny tego modelu jest 

konstatacja, iż obecnie poziom konkurencji o destynatariuszy pomiędzy uczelniami, a nawet 

poszczególnymi jednostkami na tej samej uczelni jest wysoki, albo bardzo wysoki, ze względu na relatywnie 

mniejszą liczbę chętnych do studiowania w porównaniu z liczbą miejsc dostępnych miejsc. Można 

powiedzieć w pewnym uproszczeniu, iż w dekadzie lat około1995 – 2005, rynek usług edukacyjnych był 

rynkiem usługodawcy, natomiast obecnie jest to rynek usługobiorcy. Stan rynku wywiera zaś bezwzględną 

presję na decyzje i zachowania kadry, tudzież podmiotów zarządzających uczelniami, gdyż obecna sytuacja 

rynkowa pozostawia wąski margines bezpieczeństwa na błąd w zakresie gospodarki finansowej szkoły 

wyższej. Innymi słowy, presja bodźców ekonomicznych, w sytuacji rynku usługobiorcy, działa z 

nieporównanie większą siłą, niż w przypadku rynku usługodawcy i – w zależności od konkretnej sytuacji – 

decyzje i zachowania podporządkowane tej presji mogą brać górę. Charakter relacji nauczyciel - student 

podlega tu zatem istotnej modyfikacji, w stosunku do modelu niekomercyjnego. Tamten model oparty jest 

wyłącznie o interakcje  typu hierarchicznego (relację władzy w wydaniu interakcji „mistrz – uczeń”. 

Oparcie działalności dydaktycznej o mechanizmy rynkowe wprowadza do interakcji zachodzących w toku 

dydaktycznym bodźce typowe dla zwykłego kontraktu, czyli dla wymiany towarowo - pieniężnej. Innymi 

słowy, następuje przesunięcie charakteru relacji od rozwiązań właściwych dla rywalizacji o atrakcyjną rolę 

w stratyfikacji społecznej, do rozwiązań właściwych dla stosunku gospodarowania. Destynatariusze 

dostrzegają bezpośredni związek pomiędzy wydatkowaniem własnych środków finansowych, a 

finansowaniem działalności dydaktycznej jednostki. Stymuluje to ich do rozumowania w kategoriach „ja 
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płacę i wymagam”, Uwarunkowania powyższe rodzą dużo niższy, niż w przypadku modelu 

niekomercyjnego, poziom konkurencji pomiędzy destynatariuszami o dopuszczenie do świadczenia (o 

„indeks”), często konkurencji tej w ogóle brakuje, ponieważ limity przyjęć na studia niestacjonarne nie są 

wypełniane (w praktyce konkurencja występuje głównie w przypadku kierunków o reglamentowanej liczbie 

miejsc, jak lekarski). Relatywnie niższy jest też poziom konkurencji o uzyskanie świadczenia (o „zdobycie 

dyplomu”). Należy wziąć pod uwagę, iż niezależnie od prostej kalkulacji nakładu czasu/pracy do rezultatu 

(czyli ocen i dyplomu), na decyzje destynatariuszy wywierają presję bodźce o charakterze ekonomicznym. 

Średnia ocen determinuje otrzymanie niektórych świadczeń pomocy materialnej, ma także wpływ na reguły 

korzystania z kredytu studenckiego. Presja ta skłania do poszukiwania uczelni, w której łatwo uzyskać 

wysoką średnią ocen. W sytuacji „rynku usługobiorcy”, wyrażającego się w niskim poziomie rekrutacji na 

kierunek, kadra zdaje sobie sprawę, iż zbyt surowe egzekwowanie efektów kształcenia może zniechęcić do 

studiowania na danym kierunku, zatem decyzje i zachowania kadry poddają się samoograniczeniu. Bodźce 

do takich decyzji kadry mają podstawy najsilniejsze z możliwych, gdyż wiążą się z troską o własne 

bezpieczeństwo ekonomiczne. O ile w przypadku modelu niekomercyjnego mechanizm ten nie działa ostro, 

gdyż kadra tych studiów cieszy się względnym bezpieczeństwem ekonomicznym, to w przypadku modelu 

komercyjnego mechanizm ten działa z całą mocą. Relegowanie tego mechanizmu za pomocą rozwiązań 

prawnych o charakterze represyjnym (nakazy, zakazy, kary) zasadniczo mija się z celem, gdyż 

bezpieczeństwo ekonomiczne zawsze będzie priorytetem adresata normy, a konstruowanie prawnych 

środków egzekucyjnych podlega ograniczeniom ze względów humanitarnych i prakseologicznych.        

Model komercyjny realizowany jest obecnie przede wszystkim przez uczelnie niepubliczne, dla 

których jest on praktycznie jedynym modelem kształcenia. Uczelnie niepubliczne nie mają bowiem żadnej 

gwarancji otrzymania jakichkolwiek publicznych środków finansowych na działalność dydaktyczną. 

Powoduje to, iż studia na uczelni niepublicznej wykazują pełne oparcie o mechanizmy rynkowe. 

Weryfikacja zasadności decyzji kadry następuje wyłącznie poprzez efekty działania mechanizmu 

konkurencji o destynatariusza.  

Jednakże, model komercyjny jest realizowany także na uczelniach publicznych, w zakresie studiów 

niestacjonarnych. Wynika to przede wszystkim z bardzo szerokiego podporządkowania tych studiów 

regułom gospodarowania (finansowanie studiów odbywa się na bardzo podobnych zasadach, co w 

przypadku studiów na uczelniach niepublicznych). W przypadku studiów niestacjonarnych prowadzonych 

na uczelni publicznej, relacje pomiędzy nauczycielem a uczniem podlegają zatem istotnym modyfikacjom, 

w stosunku do modelu relacji występującego w zakresie studiów stacjonarnych i zbliżają się charakterem do 

relacji zachodzących na uczelniach niepublicznych.  

Oto, jak przedstawia się syntetyczna ocena możliwości osiągania celów działania właściwych dla 

kompletu normatywnego nazwanego przeze mnie „Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych”, w 

odniesieniu do poszczególnych aktorów schematu działania (beneficjentów i użytkowników): 
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1) Uzyskanie przez destynatariusza (student, absolwent) formalnych kwalifikacji zawodowych 

pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku pracy.  

Osiągnięcie tego celu działania możliwe jest zarówno w przypadku modelu niekomercyjnego 

(obowiązującego na studiach stacjonarnych - uczelnia publiczna), gdzie relacje nauczyciel – student 

podporządkowane są praktycznie w całości regułom właściwym dla stosunku władzy, jaki w przypadku 

modelu komercyjnego, gdzie relacje nauczyciel – student podporządkowane są po części regułom 

właściwym dla stosunku władzy, po części zaś regułom właściwym dla stosunku ekwiwalentnej wymiany.  

Istotne jest, iż największy efekt w zakresie uzyskania kwalifikacji zawodowych możliwy jest do osiągnięcia 

w przypadku realizacji studiów stacjonarnych I i II stopnia na jednym i tym samym kierunku oraz w 

przypadku realizacji jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych. W w/w przypadkach irrelewantne 

jest, czy chodzi o kształcenie na uczelni publicznej, czy niepublicznej. Przewaga w/w wariantów kształcenia 

wynika z faktu, iż oferują one najszersze możliwości realnego kontaktu studenta z zajęciami i kadrą. Dla 

maksymalizacja funkcji użyteczności, w przypadku starań o uzyskanie kwalifikacji zawodowych relewantna  

jest przede wszystkim koherencji pomiędzy wybranym kierunkiem studiów, a segmentem rynku pracy, w 

którym absolwent planuje uzyskać zatrudnienie. 

2) Pozyskanie przez społeczeństwo wykwalifikowanego pracownika dla gospodarki kraju.  

Generalnie, maksymalizacja funkcji użyteczności tego celu działania zależy od koherencji pomiędzy 

wybranym kierunkiem studiów, a segmentem rynku pracy, w którym absolwent planuje uzyskać 

zatrudnienie. 

3) Osiągnięcie przez nauczyciela akademickiego dochodów z pracy najemnej.  

Optymalizacja wymiaru realizacji tego celu działania osiąga maksimum w przypadku zatrudnienia na 

uczelni niepublicznej. W przypadku uczelni publicznych, algorytm dotacji i wysokość środków ogólnie 

pozostających do dyspozycji ministra, skutkuje istotnymi ograniczeniami w pułapie osiąganych dochodów. 

Największa efektywność zachodzi w przypadku wariantu: jednolite studia magisterskie na uczelni 

niepublicznej, ze względu na stabilizację zatrudnienia wynikającą z czasokresu studiów i wysokie 

wymagania co do prowadzenia takiej formy kształcenia, które obliguję pracodawcę niepublicznego do 

zaspokajania żądań płacowych kadry. Dodatkowo, poszerzenie korzyści wiąże się z pracą w jednostce 

posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Dzieje się tak ze względu – z jednej 

strony – na stabilizację zatrudnienia wynikającą z chęci utrzymania przez pracodawcę uprawnień do 

doktoryzowania, które podnoszą rangę całej uczelni, zaś z drugiej strony ze względu na relatywnie niski stan 

liczebny kadry, co silnie stymuluje pracodawcę niepublicznego do zaspokajania żądań płacowych kadry. W 

przypadku jednostki, która posiada uprawnienia wyższej rangi (do habilitacji) nawet na uczelni 

niepublicznej kadra jest już na tyle liczna, że zbyt wygórowane żądania płacowe mogą być odrzucane przez 

pracodawcę. 
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4) Osiągnięcie dochodów przez osoby dysponujące uprawnieniami właścicielskimi względem 

uczelni.  

Osiągnięcie tego celu działania możliwe jest tylko w wypadku uczelni niepublicznej. Warto zwrócić 

tu uwagę, iż przed uczelniami niepublicznymi postawiono rodzaj bariery wejścia, gdyż uczelnia 

niepubliczna nie może uzyskać uprawnień uczelni publicznej (inaczej niż podstawowa lub średnia szkoła 

niepubliczna, które mogą uzyskać uprawnienia szkoły publicznej), która generuje zarazem trwałą przewagę 

konkurencyjną po stronie uczelni publicznej. 

5) Czasowe wyłączenie destynatariusza z kategorii bezrobotnych (funkcja absorpcyjna), spełnienie 

warunków niezbędnych do uzyskania świadczeń finansowych i materialnych.  

Najbardziej efektywne ekonomicznie są, dla osiągnięcia omawianego celu działania, studia 

stacjonarne na uczelni publicznej, gdyż są bezpłatne. 

6) Podniesienie samooceny destynatariusza poprzez afiliację do grupy kojarzonej z obsadzaniem 

atrakcyjnych ról w stratyfikacji społecznej („ludzie z wyższym wykształceniem”).  

Atrakcyjność studiów wyższych wyraża się nie tylko w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, ale w 

możliwości nawiązania do określonego stylu życia, kojarzonego z wyższym prestiżem społecznym. 

Maksymalizacja efektu wysokiej samooceny z tytułu ukończenia studiów wyższych możliwa jest przede 

wszystkim dzięki ukończeniu studiów stacjonarnych na uczelni publicznej, ze względu na tradycyjnie 

wysoki prestiż kształcenia według modelu „mistrz – uczeń”, dominującego w tym wariancie kształcenia. 

Oczywiście, największa wypłata możliwa jest do osiągnięcia w przypadku studiów prowadzonych przez 

jednostkę uczelni posiadającą uprawnienia do habitacji, a więc taką, w której kadra cieszy się najwyższym 

prestiżem. Osiąganie celu działania wzmacniane jest także poprzez system finansowania studiów 

stacjonarnych na uczelni publicznej, ze względu na rodzaj „miękkiej reglamentacji” miejsc na kierunkach 

studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i utrzymującą się w związku tym, lokalnie, przewagę 

popytu na miejsce na kierunku studiów, nad podażą. Innymi słowy, „indeks” na studiach stacjonarnych 

uczelni publicznej kojarzony jest z dobrem (częściowo) reglamentowanym, a więc cennym , którego 

zdobycie podnosi samoocenę. Dodatkowo, w wariancie studiów stacjonarnych na uczelni publicznej, 

występują względnie najwyższe wymagania kadry odnośnie weryfikacji efektów kształcenia, zatem 

sprostanie takim wymaganiom podnosi samoocenę bardziej, niż w przypadku wymagań postawionych na 

niższym poziomie.  

7) Osiągnięcie przez destynatariusza zmiany wewnętrznej, podniesienie ogólnej jakości własnej 

osobowości (wzrost poziomu wiedzy ogólnej, zdolności do rozumienia charakteru, przebiegu i 

konsekwencji  procesów społecznych, gospodarczych, technicznych, etc.).  

Szczególnie sprzyjające warunki powstają w wariancie studiów na uczelni publicznej (zarówno 

realizującą studia stacjonarne, jak i niestacjonarne), ze względu na dużą liczebność kadry, co skutkuje 

dostarczeniem licznych wzorów do kształtowania osobowości, a także z powodu silniejszych bodźców dla 
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kadry, aby stawiać destynatariuszowi większe wymagania, które stymulują studenta do przeznaczenia 

większego nakładu czasu i pracy na własny rozwój (stymulują do podejmowania decyzji optymalnych). 

8) Podniesienie samooceny nauczyciela akademickiego w związku z legitymizacją aktywności 

zawodowej ze społecznego punktu widzenia, jako aktywności cieszącej się szczególnym uznaniem 

społecznym.  

Osiągnięcie tego celu działania jest najefektywniejsze w przypadku pracy na uczelni publicznej, 

zwłaszcza rangi uniwersytetu, w jednostce dysponującej uprawnieniami do habilitacji, a więc cieszącej się 

najwyższym prestiżem.  

9) Zrekrutowanie członka elity społecznej.  

Osiągnięcie tego celu działania jest bardziej prawdopodobne  w przypadku studiów na uczelni 

publicznej i jednostki posiadającej uprawnienia do habilitacji, ze względu na tradycyjnie wysoki prestiż 

kształcenia według modelu „mistrz – uczeń” i przystępowanie w związku z tym, do kształcenia według tego 

modelu, osób wykazujących najwyższy poziom aspiracji do partycypacji w elitach społecznych. Ponadto 

jednostki te oferują studentowi kontakt z liczną kadrą, dostarczającą licznych wzorów do kształtowania 

osobowości. Z punktu widzenia katalogu form kształcenia, poziom wypłaty zwiększa kształcenie według 

wariantu jednolitych studiów magisterskich, ze względu na najwyższą społeczną ocenę właśnie tej formy 

kształcenia (co wiąże się z konkretnymi kierunkami studiów realizowanymi w tej formie, tradycyjnie 

cieszącymi się wysokim prestiżem, jak kierunek lekarski i prawo) i przystępowanie w związku z tym, do 

kształcenia w tej formie osób wykazujących najwyższy poziom aspiracji do partycypacji w elitach 

społecznych. 

   10) Podniesienie samooceny osoby dysponującej uprawnieniami właścicielskimi względem 

uczelni, z tytułu kierowania działalnością cieszącą się szczególnym uznaniem społecznym. 

Aktualne pozostają tu uwagi dotyczące punktu 6. Warto ponadto zauważyć, iż uczelnie niepubliczne 

sprawnie maskują fakt, iż decyzje kadry podejmowane w relacjach pomiędzy nauczycielem a studentem po 

części podporządkowane są regułom gospodarowania, które nie cieszą się tak wysokim prestiżem, jak 

relacje typu „mistrz – uczeń”.5 

Powyższy przegląd możliwych do osiągnięcia, przy zastosowaniu kompletu normatywnego 

„Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych”, celów działania, wskazuje wyraźnie na dychotomię 

celów realizowanych w ramach działalności dydaktycznej uczelni. Z jednej strony dydaktyka służy 

realizacji celów wyznaczonych przez reguły gospodarowania (model komercyjny), z drugiej strony – przez 

reguły obsadzania atrakcyjnej roli w stratyfikacji społecznej (model niekomercyjny).  Powstaje pytanie, czy 

należy utrzymać oba te modele, czy z któregoś z nich zrezygnować?  

                                                                 
5 Por. Agnieszka Bednarczyk-Płachta „Zysk założyciela szkoły wyższej niepublicznej jako inwestora w odniesieniu do zmian w 

prawie o szkolnictwie wyższym”, Przegląd Prawa Publicznego nr 3/2017, ss. 10-38. 
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Stanąłem na stanowisku, iż należy utrzymać oba modele kształcenia, przy czym model 

niekomercyjny powinien mieć charakter priorytetowy. Zapewnia on bowiem rekrutację kandydatów do elity 

społecznej na zasadzie konkurencji osobistymi predyspozycjami i uzdolnieniami, a nie na zasadzie 

konkurencji środkami majątkowo – finansowymi (kupienie miejsca w elicie). Rekrutacja do elity wyłącznie 

za pomocą „zawartości portfela” zubaża zdolność elity do postrzegania problemów społecznych i 

państwowych. Czyni oceny i reakcje jednostronnymi, a przez to nieadekwatnymi do sytuacji, co grozi 

destabilizacją państwa. 

Biorąc powyższe pod uwagę, doszedłem do wniosku, iż nie należy dążyć do podciągania modeli 

kształcenia „na siłę” pod jeden wzorzec działania, ale uporządkować istniejące rozwiązania tak, aby oba 

modele uzupełniały się, a nie kolidowały ze sobą i wyniszczały nawzajem, co – po części – ma obecnie 

miejsce.   

Kolizja między presjami płynącymi ze strony różnych potrzeb indywidualnych i zbiorowych, które 

mają być zaspokajane poprzez szkoły wyższe i studia wyższe, jest niewątpliwa. Na pewno nie jest tak, że 

wszystkie z wymienionych celów współgrają ze sobą. Wspomniane kolizje potrzeb poszczególnych 

beneficjentów zachodzą przede wszystkim w obrębie dwóch relacji. 

Po pierwsze, presja ze strony adresata aktywności zawodowej absolwenta studiów wyższych (w 

skrócie: „klient absolwenta”), polegająca na oczekiwaniu możliwie najwyższej jakości tej aktywności 

zawodowej,  koliduje z presją ze strony podejścia komercyjnego, łączącego interesy studenta, kadry oraz 

właścicieli, polegającego na chęci optymalizacji stosunku korzyści i kosztów, związanych z uzyskaniem 

tytułu zawodowego absolwenta studiów wyższych.  

Po drugie, presja ze strony potrzeb zbiorowych społeczeństwa, dotyczących zapewnienia stałego 

poziomu rekrutacji do elity społecznej (w tym środowiska naukowców) koliduje z inną presją ze strony 

potrzeb zbiorowych społeczeństwa, dotyczącą podnoszenia ogólnego poziomu jakości społeczeństwa, 

poprzez osiągnięcie wysokiego odsetka osób posiadających wykształcenie wyższe. Ta druga presja koreluje 

– z kolei – od strony kierunku i efektów oddziaływania, z presją ze strony podejścia komercyjnego, 

łączącego interesy studenta, kadry właścicieli, polegającego na chęci optymalizacji stosunku korzyści i 

kosztów, związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego absolwenta studiów wyższych.  

 

3. Rozwiązanie 

 

Wyjście z tych kolizji możliwe jest poprzez odpowiednie zdywersyfikowanie modeli kształcenia na 

studiach wyższych.  Ze względu na zróżnicowanie potrzeb i celów, jednostkowych i zbiorowych, 

realizowanych za pomocą studiów wyższych, nie ma uzasadnienia utrzymywanie jednorodnego modelu 

nabywania uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów, kontroli i nadzoru nad tokiem dydaktycznym, 

czy też homogenicznego trybu nadawania tytułów zawodowych.   
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Wyodrębnienie modeli kształcenia (kategorii studiów) powinno być oparte na kryterium różnicy w 

celu społecznym prowadzenia danego kierunku studiów. Nowe, zaproponowane przez mnie kategorie 

studiów opierają się na niektórych kategoriach dotychczasowych, które – po przyjęciu nowej ustawy – będą 

nadal istniały, ale mają podlegać transformacji w kierunku kategorii nowych. Nowe kategorie studiów 

nawiązują przede wszystkim do istniejących profili studiów: praktycznego i ogólnoakademickiego. 

Regulacje nowych kategorii studiów nie będą determinowane przez publiczny, lub niepubliczny charakter 

szkoły wyższej (tak jak to ma miejsce obecnie), ale poprzez samoistnie określone cechy danej kategorii 

studiów.    

Niebagatelne znacznie ma również fakt, iż wyodrębnienie kategorii studiów na zasadach 

przedstawionych niżej, pozwoli na zdjęcie znaczenie części istniejących obecnie ciężarów biurokratycznych 

z większości kierunków studiów.  Za punkt wyjścia prac Zespołu została przyjęta m.in. potrzeba deregulacji 

(odbiurokratyzowania) studiów wyższych. Postulat odbiurokratyzowania studiów, ze szczególna mocą 

zgłaszany jest przez środowisko akademickie od czasu wdrożenia systemu krajowych ram kwalifikacji i 

związanych z nim zasad zapewniania jakości kształcenia. Nie należy wiązać tego postulatu wyłącznie z 

naturalnymi tendencjami do funkcjonowania według dotychczasowych zasad, niechęcią do zmian, czy też 

obawami przez stawianiem wyższych wymagań. Wypływa on także z uzasadnionych wątpliwości odnośnie 

potrzeby pogłębiania formalizacji relacji nauczyciel – akademicki – student w ogólności, a także odnośnie 

celowości jednakowego stosowania, wobec tak zróżnicowanych kierunków studiów, tak dalece 

rozbudowanych rozwiązań projakościowych. Można postawić pytanie, czy istotnie każdy kierunek studiów 

musi być objęty takim samym zakresem rygorów prawnych?  Czy są ważne powody, aby taka sama 

intensywność wymagań formalnych adresowana była do kierunków takich, jak – z jednej strony – Prawo, 

Lekarski, Pielęgniarstwo, czy Architektura, zaś – z drugiej strony – do takich kierunków jak Etnologia i 

antropologia kulturowa, Filologia Ugrofińska, 6 Pies w społeczeństwie 7, Etnofilologia kaszubska8, czy też 

Zielarstwo i terapie roślinne9? 

 

3.1. Kierunki regulowane 

 

Wyodrębnienie kierunków tego rodzaju ma służyć, przede wszystkim, eliminacji kolizji pomiędzy 

potrzebami adresatów czynności zawodowych podejmowanych przez absolwentów studiów wyższych, a 

presją ze strony mechanizmu minimalizacji kosztów (wymiernych i niewymiernych, wszelkich dotyczących 

kształcenia) działającą na studentów, pracowników i osoby odpowiedzialne za zarządzenie szkołą wyższą, 

prowadzącą do obniżania poziomu realizacji efektów kształcenia i – co za tym idzie – niższego poziomu 

                                                                 
6 Kierunki studiów prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim. 
7 Kierunek studiów prowadzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 
8 Kierunek studiów prowadzony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
9 Kierunek studiów prowadzony na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.  
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kwalifikacji absolwentów wchodzących na rynek pracy. Kolizja ta nie zawsze ma jednakową wagę dla 

przebiegu interakcji społecznych. W przypadku niektórych kierunków studiów, aktywność zawodowa ich 

absolwentów wiąże się z nieporównanie większymi oczekiwaniami wobec jakości dokonywanych przez 

nich czynności zawodowych i z nieporównanie większym ryzykiem wyrządzenia szkody, na skutek 

popełnienia błędu, niż w przypadku innych kierunków studiów. Za przykład tej różnicy może np. posłużyć 

porównanie specyfiki aktywności zawodowej realizowanej po ukończeniu studiów na kierunków 

Pielęgniarstwo i Filmoznawstwo. Nie powinno budzić wątpliwości, iż w przypadku kierunków należących 

do pierwszego rodzaju, weryfikacja realizacji efektów kształcenia powinna odbywać się ze szczególnym 

rygoryzmem, gdyż od absolwenta kierunku będzie bezpośrednio zależało – dosłownie – zdrowie i życie 

innych ludzi. W przypadku studiów drugiego rodzaju, takiej bezpośredniej zależności nie ma i nie ma 

potrzeby stosowania tak samo wyśrubowanych wymagań projakościowych. Zatem, te kierunki studiów, 

których wyodrębnienie jest związane ze szczególną odpowiedzialnością społeczną ich absolwentów, w 

pierwszym wariancie projektu zostały nazwane kierunkami zaufania publicznego, co nawiązywało – na 

zasadzie ogólnej idei – do kategorii zawodów zaufania publicznego. W późniejszej wersji projektu przyjęto 

jednak nazwę „kierunki regulowane”, aby nie powstało wrażenie, iż katalog kierunków zaufania 

publicznego jest identyczny z katalogiem zawodów zaufania publicznego.    

Kierunki regulowane mają podlegać szczególnemu reżimowi prawnemu, który powinien być oparty 

na utrzymaniu konkurencji o zdobycie świadczenia („dyplomu”) pomiędzy destynatariuszami. Takie 

założenie pozwala na wdrożenie realnie działającego systemu weryfikacji efektów kształcenia, 

uwzględniającego szczególną staranność w działaniu po stronie zarówno studenta, jak i kadry.  

Kierunków takich będzie – z założenia – stosunkowo niewiele (w odniesieniu do wolumenu 

wszystkich kierunków studiów). Będą stanowiły kategorię elitarną wśród kierunków, których celem 

tworzenia jest pozyskanie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej osób o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych. Prestiż studiowania na kierunkach regulowanych będzie zatem wysoki, co pozwoli na 

realizację celu działania w postaci rekrutacji do elity społecznej osób o wysokich predyspozycjach 

intelektualnych i usunięcie – po części – skutków kolizji pomiędzy potrzebami zbiorowymi społeczeństwa, 

dotyczącymi – z jednej strony – zapewnienia stałego poziomu rekrutacji do elity społecznej (w tym 

środowiska naukowców) i – z drugiej strony – podnoszenia ogólnego poziomu jakości społeczeństwa, 

poprzez osiągnięcie wysokiego odsetka osób posiadających wykształcenie wyższe.  

Tworzenie kierunków regulowanych nie opiera się na bezpośredniej korelacji ze statusem szkoły 

wyższej, w tym w sferze badań naukowych. Kierunki regulowane będą mogły być prowadzone  przez 

szkoły wyższe o różnym statusie prawnym – jednak pod warunkiem spełnienia wysoko postawionych 

wymagań dotyczących przede wszystkim kwalifikacji kadry i weryfikacji efektów kształcenia.        

Lista kierunków regulowanych określana byłaby aktem prawa powszechnie obowiązującego, przy 

czym kwalifikacja kierunku do omawianej kategorii zależałaby ustawowo od spełnienia przesłanki 
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przygotowania absolwentów do podejmowania pracy zawodowej wymagającej szczególnie wysokiego 

poziomu profesjonalizmu i podwyższonej staranności w działaniu, ze względu na ryzyko bezpośredniego 

wystąpienia  dotkliwych, negatywnych konsekwencji dla adresata czynności zawodowych, w przypadku 

popełnienia błędu przez osobę wykonującą te czynności. Przyjęcie czytelnego kryterium kwalifikacji 

zniweluje szanse na skuteczne promowanie ad hoc szczególnego statusu danego kierunku przez 

odpowiednie lobby zawodowe. 

Lista obejmowałaby co najmniej większość kierunków studiów objętych obecnie systemem 

standardów kształcenia10. Zarazem, większość tych ostatnich kierunków studiów jest objęta formułą studiów 

jednolitych magisterskich. Można zatem twierdzić, iż za wprowadzeniem standardów kształcenia dla tych 

kierunków stoją przesłanki te same lub podobne, co w przypadku studiów jednolitych (zakresy tych dwóch 

grup kierunków nie pokrywają się jednak w całości – np. prawo jest kierunkiem magisterskim, ale nie jest 

objęte standardami kształcenia).11   

Posiadanie przez szkołę wyższą uprawnień do prowadzenia kierunku regulowanego wymagałoby 

zgody organu władzy publicznej (ministra), wyrażonej po zasięgnięciu opinii organu akredytacyjnego.  

Zgoda wydawana będzie na zasadach analogicznych do tych, które obecnie obowiązują w odniesieniu do 

wniosku o utworzenie kierunku studiów. Przy wydawaniu zgody, właściwy minister będzie brał pod uwagę 

ogólną liczbę miejsc dostępnych w kraju na dany kierunek regulowany, uwzględniając pod uwagę potrzeby 

rynku pracy i potrzebę stabilizacji zawodowej osoby wykonującej dany zawód, niezbędnej do aktualizacji i 

poszerzania kwalifikacji zawodowych12. Brak możliwości realizacji jednej z tych potrzeb będzie stanowił 

samoistną przesłankę do odmowy wydania zgody na utworzenie kierunku.  

Obowiązek uzyskania zgody nie dotyczyłby uczelni badawczych, które mogą tworzyć kierunek  

regulowany w dziedzinie nauki, w której uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych. 

Jednak minister będzie mógł w określonym przez ustawę terminie, rozpoczynającym bieg od daty wpływu 

zawiadomienia o utworzeniu kierunku, wyrazić sprzeciw wobec utworzenia kierunku. Przy rozstrzyganiu o 

sprzeciwie, minister będzie kierował się tymi samymi przesłankami, które warunkują jego zgodę na 

utworzenie kierunku; brak możliwości realizacji jednej ze wskazanych potrzeb tak samo będzie stanowił 

samoistną przesłankę do  wyrażenia sprzeciwu. 

Minister będzie określał limity przyjęć na każdy kierunek regulowany– na zasadach analogicznych 

do tych, jakie obowiązują w przypadku kierunku lekarskiego – uwzględniając potrzeby rynku pracy i 

                                                                 
 

10 Standardy kształcenia są określone (w drodze rozporządzenia) dla kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, 

pielęgniarstwa i położnictwa, weterynarii, architektury oraz kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Określenie to pozostaje częściowo w związku z regulacja dyrektywy 2005/36 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 

2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.9.2005, s. 22). 
11 Obecnie przepisy  prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią o żadnych kryteriach, którymi powinien kierować się 

właściwy minister, wybierając określony kierunek studiów jako ten, dla którego należy wskazać standardy kształcenia, lub jako 

ten, który powinien zostać zaliczony do kategorii studiów jednolitych magisterskich. 
12 Odrębnego potraktowania wymagają regulowane kierunki studiów prowadzone w języku angielskim, w szczególności studia 

lekarskie. 
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potrzebę stabilizacji zawodowej osoby wykonującej dany zawód, niezbędnej do poszerzania i aktualizacji 

kwalifikacji zawodowych.  

Rekrutacja na kierunki  regulowane powinna uwzględniać wymagania jednoznacznie związane ze 

specyfiką kierunku studiów, m.in. poziom ocen na świadectwie maturalnym z konkretnych przedmiotów w 

zakresie rozszerzonym. Ograniczona liczba miejsc oferowanych w skali kraju na dany kierunek studiów 

będzie stymulowała destynatariuszy do konkurencji o uzyskanie wstępu na ten kierunek oraz o uzyskanie 

dyplomu. Pozwoli to na samoistne wykształcenie się mechanizmów selekcyjnych, które spowodują, że na 

kierunkach regulowanych będą studiować osoby o predyspozycjach odpowiednich do rangi społecznej 

aktywności zawodowej, związanej z kierunkiem studiów.            

Kierunki regulowane będą – według koncepcji przyjętej przez Zespół – finansowane z dotacji na 

działalność dydaktyczną, niezależnie od rodzaju szkoły wyższej, w której są prowadzone (publiczna, 

niepubliczna). Szkoły publiczne i niepubliczne uzyskają równy dostęp do dotacji finansujących ich 

działalność dydaktyczną.  

Dotacja będzie udzielana w wyniku przeprowadzenia konkursu na zasadzie wieloletniego kontraktu, w 

wysokości pozwalającej na pokrycie wszystkich kosztów prowadzenia kierunku na studiach stacjonarnych. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu będzie uzyskanie zgody na utworzenie kierunku albo bezskuteczny 

upływ terminu do złożenia w tym przedmiocie sprzeciwu przez ministra.  

Oferty szkół wyższych byłyby oceniane pod względem: 

‒ osiągnięć naukowych; 

‒ oferowanych programów studiów; 

‒ dotychczasowych ocen działalności dydaktycznej szkoły wyższej na kierunku będącym 

przedmiotem konkursu; 

‒ możliwości zapewnienia obsady kadrowej zajęć będących przedmiotem konkursu; 

‒ osiągnięć naukowych kadry nauczającej na danym kierunku, ze szczególnym 

uwzględnieniem osiągnięć z ostatnich 5‒10 lat; 

‒ posiadanej infrastruktury dydaktycznej; 

‒ sytuacji finansowej. 

Warunki konkursów i ich wyniki powinny być publicznie dostępne. Ze szkołami wyższymi 

wybranymi w drodze konkursu byłyby zawierane wieloletnie umowy, określające zobowiązania obu stron, 

w tym  wszystkie postanowienia, które na mocy art. 150 ustawy o finansach publicznych powinny być ujęte 

w umowach o dotacje. 

Szkoła wyższa, która nie uzyska dotacji w wyniku konkursu (biorąc w nim udział albo nie 

przystępując do niego), będzie mogła prowadzić kierunek odpłatnie – w granicach określonego uprzednio 

limitu i za odpłatnością nie wyższą niż wynikałoby to z kwoty, jaką szkoła uzyskałaby z dotacji (kwota ta 
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będzie kalkulowana na dany rok akademicki przez ministra i podawana do publicznej wiadomości przed lub 

wraz z ogłoszeniem konkursu). 

Istotne jest, iż w przypadku kierunków regulowanych, szkoła wyższa, która uzyskała dotację, nie 

będzie mogła prowadzić studiów odpłatnie. Zapobiegnie to mieszaniu, w ramach jednego kierunku, cech 

modelu niekomercyjnego i komercyjnego kształcenia.    

Punktem wyjścia rozwiązań programowych dla kierunków regulowanych, łączących z istoty swej 

cechy obecnego profilu ogólnoakademickiego i praktycznego, byłyby przede wszystkim  obecne regulacje 

profilu praktycznego, w tym rozwiązania dotyczące udziału zajęć związanych z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym i praktyk zawodowych. 

Wartością dodaną, związaną z wprowadzeniem kategorii kierunków regulowanych, byłaby  

nobilitacja kształcenia praktycznego. W przestrzeni publicznej pojawią się jednoznaczne przesłanki, aby 

kształcenia praktycznego nie kojarzyć z kształceniem „drugiej kategorii” (tak jak dzieje się to obecnie), z 

„przysposabianiem do zawodu”, ale przeciwnie – z kształceniem o wysokich walorach intelektualnych.    

Swoboda decyzji władz szkoły wyższej w określaniu efektów, programu kształcenia i innych 

elementów toku dydaktycznego na kierunku regulowanym będzie znacznie ograniczona. W każdym 

wypadku będą obowiązywały standardy kształcenia, stanowione w drodze rozporządzenia. Kierunki 

regulowane mają podlegać pełnemu rygorowi kontroli i nadzoru ze strony organów władzy publicznej, 

skupionych na zachowaniu wysokiego standardu kwalifikacji kadry kierunku i systemu weryfikacji 

realizacji efektów kształcenia, zorientowanego na nabycie wysokich kwalifikacji zawodowych. 

Kierunki regulowane prowadzone byłyby co do zasady jako jednolite studia magisterskie. Na 

zasadzie wyjątku mogłyby to być jako studia I i II stopnia, jednak w tym wypadku wymagane będzie 

spełnienie warunku wysokiej koherencji między efektami i programami studiów I i II stopnia.  

Ukończenie kierunku regulowanego ma wiązać się z końcowym egzaminem państwowym – 

zewnętrznym (i dyplomem państwowym), który będzie przeprowadzany albo na zasadach już istniejących 

(kierunek lekarski) albo podobnych do już istniejących. Przygotowanie pracy dyplomowej może stanowić 

element egzaminu państwowego, jeżeli uzasadnia to specyfika kierunku studiów. Końcowy egzamin 

państwowy albo będzie stanowił etap nabywania uprawnień do kontynuowania kształcenia zawodowego 

(np. w ramach aplikacji prawniczych), albo jego wyniki będą przesądzały o nabyciu takich uprawnień. 

 

3.2. Kierunki uniwersyteckie 

 

Wyodrębnienie kierunków tego rodzaju ma służyć, przede wszystkim, eliminacji kolizji pomiędzy 

potrzebami zbiorowymi dotyczącymi – z jednej strony – zapewnienia stałego poziomu rekrutacji do elity 

społecznej (w tym do środowiska naukowców) i – z drugiej strony – podnoszenia ogólnego poziomu jakości 

społeczeństwa, poprzez osiągnięcie wysokiego odsetka osób posiadających wykształcenie wyższe. 
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Tworzenie kierunków uniwersyteckich nakierowane jest przede wszystkim na utrzymanie stałego poziomu 

potencjału państwa, związanego z możliwością wszechstronnego prowadzenia prac naukowych, 

badawczych i rozwojowych. A także na rozwój środowisk opiniotwórczych, dysponujących najwyższym 

potencjałem intelektualnym i kreatywnym, mających zasadniczy wpływ na kształtowanie się świadomości 

społecznej.   

Studia wyższe były niegdyś niekwestionowanym sposobem rekrutacji do elity społecznej na zasadzie 

kryterium zdolności twórczych i predyspozycji intelektualnych, a nie na zasadzie statusu finansowego, 

dokonania projekcji siły, czy też rozpoznawalności medialnej. Walor ten został w ciągu ostatnich dwóch 

dekad poważnie uszczuplony, w związku z potrzebą poszerzenia dostępu do studiów wyższych 

(umasowieniem) i – związanym z tym – niekorzystnym oddziaływaniem mechanizmów komercyjnych.   

Presja ze strony mechanizmu minimalizacji kosztów (wymiernych i niewymiernych związanych z 

tokiem kształcenia, przede wszystkim  chodzi o nakład czasu i pracy) działająca na studentów i kadrę, 

prowadzi do promowania – jako absolwentów studiów wyższych – osób nie wykazujących predyspozycji 

kojarzonych tradycyjnie z uzdolnieniami i kwalifikacjami intelektualnymi właściwymi dla wykształcenia 

wyższego. Sytuacja ta jest rozpoznana w przestrzeni publicznej, a świadomość jej istnienia wpływa 

niekorzystnie na ocenę studiów wyższych jako mechanizmu pozwalającego na skuteczną rekrutacją do elity. 

Ponadto, umasowienie studiów wyższych i obniżenie ich prestiżu nieuchronnie prowadzi do rozproszenia 

populacji osób o wysokich predyspozycjach, wśród osób o predyspozycjach przeciętnych. Predyspozycje 

przeciętne są wystarczające do pomyślnego funkcjonowania na rynku pracy i podnoszenia ogólnego 

poziomu jakości życia społecznego, ale nie pozwalają na zaspokojenie  tych potrzeb społecznych, które 

związane są ze szczególnymi uzdolnieniami i predyspozycjami twórczymi.        

Wyodrębnienie studiów uniwersyteckich ma służyć zogniskowaniu zainteresowania znaczącej części 

osób o wysokich predyspozycjach intelektualnych i zdolnościach twórczych, wokół określonych kierunków 

studiów, istotnych zwłaszcza z punktu widzenia potrzeby zachowania potencjału naukowo – badawczego 

państwa.   

Tworzenie kierunków uniwersyteckich będzie dostępne, na równych prawach, dla szkół publicznych 

i niepublicznych – pod warunkiem uzyskania określonej kategorii oceny działalności naukowo – badawczej 

(co najmniej „B”) i spełnienia innych wymagań określonych w ustawie. Lista kierunków tego rodzaju nie 

byłaby ustalana w drodze aktu prawa powszechnie obowiązującego, jak w przypadku kierunków 

regulowanych. O tym, jakie kierunki miałyby charakter uniwersytecki, przesądzałaby ocena działalności 

naukowo-badawczej szkół wyższych oraz posiadania przez nie uprawnień do prowadzenia uniwersyteckiego 

kierunku studiów.  

Posiadanie przez szkołę wyższą uprawnień do prowadzenia kierunku uniwersyteckiego wymagałoby 

zgody organu władzy publicznej (ministra). Obowiązek uzyskania zgody nie dotyczyłby uczelni 

badawczych. Uczelnie te będą mogły samodzielnie tworzyć kierunek uniwersytecki w zakresie dyscyplin 
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należących do tej dziedziny nauki, w której uczelnia prowadząca kierunek posiada uprawnienia do 

nadawania stopni naukowych. Kwestie uzyskania zgody ministra lub wyrażenia przez niego sprzeciwu 

wobec utworzenia kierunku byłyby rozwiązane analogicznie, co w przypadku kierunków  regulowanych.  

Rekrutacja na kierunki uniwersyteckie będzie uwzględniała wymagania jednoznacznie związane ze 

specyfiką kierunku studiów, m.in. poziom ocen na świadectwie maturalnym uzyskanych w przypadku 

konkretnych przedmiotów w zakresie rozszerzonym.  

Kierunki uniwersyteckie nie będą objęte centralnie określanym limitem przyjęć, jak w przypadku 

kierunków regulowanych. Limit przyjęć na poszczególne kierunki będzie wynikał z możliwości ich 

finansowania.  Prowadzenie kierunków uniwersyteckich byłoby, pod względem finansowym, pochodną 

posiadania przez szkołę wyższą w danym zakresie odpowiedniego poziomu parametrycznej oceny 

działalności naukowej i pozyskania dotacji na działalność dydaktyczną w opisanym w poprzednim 

podrozdziale trybie konkursowym – niezależnie od rodzaju szkoły wyższej, w której są prowadzone 

(publiczna, niepubliczna).  

Warunkiem przystąpienia do konkursu będzie uzyskanie zgody na utworzenie kierunku albo 

bezskuteczny upływ terminu do wniesienia sprzeciwu w tym przedmiocie. Dotacja będzie kierowana do 

konkretnej jednostki i nie będzie mogła być wykorzystana przez szkołę wyższą na finansowanie innego 

kierunku studiów. Dotacja będzie udzielana na zasadzie wieloletniego kontraktu. Szkoła wyższa, która nie 

uzyska dotacji w wyniku konkursu (biorąc w nim udział albo nie przystępując do niego), będzie mogła 

prowadzić kierunek odpłatnie – w granicach określonego uprzednio limitu i za odpłatnością nie wyższą niż 

wynikałoby to z kwoty, jaką szkoła uzyskałaby z dotacji (kwota ta będzie kalkulowana na dany rok 

akademicki przez ministra i podawana do publicznej wiadomości przed lub wraz z ogłoszeniem konkursu). 

W przypadku kierunków uniwersyteckich możliwe będzie także prowadzenie studiów odpłatnie przez 

szkołę wyższą, która uzyskała dotację na odpowiednią działalność dydaktyczną, co jest istotną różnicą w 

porównaniu z kierunkami regulowanymi. Liczba miejsc na studiach odpłatnych na danym kierunku nie 

będzie mogła być wyższa niż 50% miejsc na studiach finansowanych z dotacji, a opłata za studia – wyższa 

niż uzyskana z dotacji. 

Bazą rozwiązań prawnych dla kierunków uniwersyteckich byłyby obecne unormowania profilu 

ogólnoakademickiego, w tym regulacje kwestii udziału zajęć związanych z prowadzonymi badaniami 

naukowymi. 

Swoboda decyzji władz uczelni w określaniu efektów, programu kształcenia i innych elementów 

toku dydaktycznego na kierunku uniwersyteckim będzie wynikała z zasad ogólnychoraz ewentualnie 

warunków konkursu - inaczej niż w przypadku kierunków regulowanych. Na kierunkach uniwersyteckich 

nie będą obowiązywały standardy kształcenia.  

Kierunki uniwersyteckie będą jednak, tak jak kierunki regulowane, podlegały podwyższonemu 

rygorowi kontroli i nadzoru ze strony organów władzy publicznej, z tym że kryteria kontroli i nadzoru będą 
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skupione na zachowaniu wysokiego standardu kwalifikacji kadry kierunku i systemu weryfikacji realizacji 

efektów kształcenia, zorientowanego na nabycie wysokich kwalifikacji do pracy badawczej. 

Kierunki uniwersyteckie prowadzone byłyby – co do zasady – jako studia I i II stopnia, z wymogiem 

wysokiej koherencji między efektami i programami studiów I i II stopnia.  Ponieważ kierunkami 

uniwersyteckimi powinny być zainteresowane przede wszystkim osoby o uzdolnieniach twórczych, 

ukończenie studiów na kierunku uniwersyteckim będzie wiązało się z przygotowaniem pracy dyplomowej, a 

tylko na zasadzie wyjątku z egzaminem końcowym, organizowanym przez jednostkę prowadzącą kierunek. 

 

3.3. Nieregulowane kierunki studiów  

 

Do tej kategorii należałyby wszystkie pozostałe kierunki studiów. Tworzenie kierunków 

nieregulowanych ma podlegać klauzuli enumeracji negatywnej: każdy kierunek, który nie wykazuje 

specyfiki związanej ze szczególnymi oczekiwaniami społecznymi wobec kwalifikacji absolwentów 

kierunku ani nie jest kluczowy dla utrzymania i rozwoju potencjału państwa, związanego z możliwością 

wszechstronnego prowadzenia prac naukowych, badawczych i rozwojowych, będzie kierunkiem 

nieregulowanym.   

Funkcjonowanie kierunków nieregulowanych będzie podporządkowane zasadzie minimum 

ingerencji państwa w autonomię uczelni. Szczególnie w zakresie tworzenia kierunku, które ma być 

maksymalnie wolne od działań nadzorczych opartych na uznaniu administracyjnym.  Posiadanie uprawnień 

do prowadzenia kierunku nie wymagałoby zgody ze strony właściwego ministra, a jedynie braku sprzeciwu, 

zgłoszonego w określonym przez ustawę terminie, rozpoczynającym bieg od daty wpływu zawiadomienia o 

utworzeniu kierunku. Do zawiadomienia będą dołączane dokumenty w zakresie niezbędnym do 

stwierdzenia, iż kierunek będzie prowadzony zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W 

razie powzięcia uzasadnionego stanem dokumentacji podejrzenia  naruszenia prawa, właściwy minister 

będzie wydawał postanowienie o wszczęciu postępowania sprawdzającego. W tej fazie postępowania 

wyłączony byłby udział organu akredytacyjnego. Postanowienie będzie podlegało zaskarżeniu do sądu 

administracyjnego. Dopiero po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia skargi lub w wypadku jej 

prawomocnego oddalenia, właściwy minister przeprowadzi postępowanie sprawdzające, obejmujące 

wydanie opinii przez organ akredytacyjny, który będzie mógł, celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności 

sprawy, przeprowadzić wizytację szkoły wyższej.     

Wykaz kierunków nieregulowanych kształtowałby się jako pochodna oceny potrzeb kształcenia i 

możliwości finansowych dokonywanej przez władze szkoły wyższej. Finansowanie kierunku 

nieregulowanego byłoby oparte na modelu komercyjnym; kierunek byłby uruchamiany w zależności od 

oceny potrzeb kształcenia i możliwości finansowych dokonywanej przez władze szkoły wyższej.  
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Na kierunkach nieregulowanych nie będą obowiązywały standardy kształcenia. Zakres formalizacji 

działań projakościowych dotyczących kierunku nieregulowanego ma być jednoznacznie węższy, w 

porównaniu do kierunków regulowanych i kierunków uniwersyteckich. Będzie oparty na zasadzie 

„minimum struktur i procedur”.  

Rygor nadzorczy będzie nakierowany przede wszystkim na zapewnienie realizacji praw 

usługobiorców, na zasadzie zbliżonej do ochrony praw konsumenta.  

Ocena programowa kierunku będzie odbywała się albo na wniosek właściwego ministra i tylko w 

wypadku powzięcia przez niego uzasadnionego podejrzenia  naruszenia prawa, albo na wniosek szkoły 

wyższej, w wypadku podjęcia przez nią starań o przekształcenie kierunku w uniwersytecki.  

Przestanie istnieć sztywny podział na kierunki, które mają kształcić praktycznie (przygotowywać do 

zawodu) i na kierunki, które mają realizować kształcenie związane z badaniami naukowymi. Bazą 

rozwiązań prawnych dla kierunków nieregulowanych będą mogły być zarówno obecne regulacje profilu 

zarówno ogólnoakademickiego, jak i praktycznego. Kierunki nieregulowane będą mogły zachować 

dotychczasowy profil w okresie przejściowym, określonym przepisami wprowadzającymi ustawę. Po 

upływie okresu przejściowego organy szkoły wyższej będą swobodnie ustalały zakres ujęcia w efektach 

kształcenia i programie studiów elementów kształcenia praktycznego. Warunki formalne związane z 

proporcjami efektów, zajęć, punktów ECTS i treści programowych związanych z kształceniem praktycznym 

będą aktualizowane tylko wówczas, jeżeli szkoła wyższa będzie zamierzała zastosować szczególne przepisy 

o udziale w minimum kadrowym osób nieposiadających stopnia naukowego. 

Zasady rekrutacji na kierunki nieregulowane będą ustalane przez organy szkoły wyższej. Kierunki 

nieregulowane prowadzone byłyby jako studia I i II stopnia, przy czym nie byłoby wymagania wysokiej 

koherencji między efektami i programami studiów I i II stopnia. 

Ukończenie studiów na kierunku nieregulowanym będzie wiązało się z przygotowaniem pracy 

dyplomowej albo z wewnętrznym (a nie – państwowym, jak w przypadku kierunków regulowanych) 

egzaminem końcowym. Wybór jednej z tych form, uzewnętrzniany w dyplomie, będzie uwzględniał stopień 

zdolności studenta do samodzielnej pracy o charakterze twórczym. Kierunki nieregulowane będą zatem 

tymi, które w sposób najpełniejszy realizują zasadę autonomii szkół wyższych o której mowa w art. 70 ust. 5 

Konstytucji RP. 

 

Podsumowanie  

 

Wprowadzenie trzech wyżej wymienionych kategorii kierunków studiów ma służyć – przede 

wszystkim – przywróceniu wysokiego prestiżu studiów wyższych, który obecnie został mocno 

nadwerężony. Stało się tak na skutek umasowienia kształcenia na poziomie wyższym. Wysoki prestiż jest z 

kolei pochodną elitarności. Oczywiście, nie możemy powrócić do czasów, kiedy liczba miejsc oferowanych 
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na studiach wyższych była zdecydowanie mniejsza, niż popyt na nie. Można jednak wyodrębnić 

przynajmniej część kierunków studiów, na których przywrócony zostanie mechanizm konkurencji o indeks i 

o dyplom końcowy. Takie kierunki studiów na powrót zaczną być kojarzone z wyzwaniami dla kandydata, z 

wysokimi wymaganiami dla studenta i wysokim poziomem umiejętności absolwenta. Takie kierunki 

studiów staną się punktem odniesienia dla ocen formułowanych wobec kształcenia na poziomie wyższym, 

jak i wobec kadry naukowo - dydaktycznej w ogóle.        
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B.   

 

mgr Piotr Szela 

 

Geneza i skutki ustawy z 11 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie 

drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców  

 

Wstęp 

 

Transport jako jeden z bardziej znaczących działów gospodarki, pełni w niej dwojaką rolę, jest 

jednocześnie dawcą i biorcą. Spełniając swoją podstawową funkcję – świadcząc usługi przewozowe 

(dawca), wspomaga pozostałe gałęzie gospodarki. Umożliwia wymianę dóbr i usług, jest warunkiem, 

a także czynnikiem determinującym wzrost gospodarczy. Z drugiej strony natomiast, jako biorca, korzysta z 

produkcji pozostałych działów gospodarki narodowej, w tym przemysłu metalowego, hutniczego, 

drzewnego itp.  

Transport stanowi jeden z podstawowych elementów w działalności logistycznej. Współczesne 

procesy transportowe charakteryzują się znaczną spójnością i będąc zintegrowane ze sobą stanowią 

podstawę funkcjonowania krajowych jak i międzynarodowych łańcuchów dostaw. Funkcjonowanie 

transportu jako istotnego ogniwa usług logistycznych jest ściśle uzależnione od istniejącej infrastruktury. 

Infrastruktura transportu determinuje możliwości przewozu, tworzenie łańcuchów dostaw i koszty 

transportu, a tym samym wpływa na koszty i jakość usług logistycznych. Znaczenie transportu w logistyce 

obrazuje struktura kosztów logistycznych. Otóż w całości kosztów transportu,  zazwyczaj około 45% 

stanowią koszty logistyczne. 

W obsłudze transportowej towarów uczestniczą wszystkie gałęzie transportu. Charakter świadczonych 

przez nie usług jak i sama organizacja rynków transportowych, na których działają (tzw. rynków 

cząstkowych) są zróżnicowane. Dotyczy to zarówno występujących struktur rynkowych, przedsiębiorstw 

transportowych (przewoźników), środków transportu i form eksploatacji flot, cen za usługi przewozowe, 

uregulowań prawnych odnośnie podejmowania działalności i świadczenia usług. W tym ostatnim przypadku 

należy wskazać przede wszystkim na umowę przewozu, obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika oraz na 

podstawowe dokumenty transportowe.  

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nasz kraj zobowiązał się dostosowywać swoje 

przepisy do przepisów unijnych. Takimi przepisami są między innymi przepisy dotyczące czasu pracy 

kierowców. Czas pracy kierowców w prawodawstwie Unii Europejskiej został uregulowany na poziomie 

rozporządzeń oraz dyrektyw Unii. Rodzaj aktu prawa Unii jakim zostały uregulowane określone sprawy jest 
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o tyle istotny, że każdy z tych aktów ma odmienną moc prawną w państwach członkowskich. Przepisy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wiążą państwa członkowski z chwilą wejścia ich w życie 

(data ta jest z reguły umieszczana w ostatnim artykule rozporządzenia a przypadku jej braku przepisy 

rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE). Natomiast dyrektywy, 

aby obowiązywały w państwach członkowskich muszą być przetransponowane do prawa krajowego. Tak 

więc uchwalenie przez Parlament i Radę UE rozporządzenia powoduje, że z datą wejścia w życie 

rozporządzenia zaczyna obowiązywać w państwach członkowskich a przepisy wewnętrzna sprzeczne z 

rozporządzeniem są nieważne (zasada pierwszeństwa prawa Unii, w stosunku do prawa krajowego). 

Z dniem 16 lipca 2016 r., zaczęła obowiązywać część przepisów Ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 roku 

o zmianie Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o czasie pracy kierowców poz. 567, regulujących 

między innymi kwestię związaną z obowiązkiem prowadzenia ewidencji czasu pracy. 

Mocą nowych przepisów, czyli koniecznością prowadzenia ewidencji czasu pracy, zostali objęci 

przedsiębiorcy osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, 

lecz osobiście wykonujące przewozy na jego rzecz. Do ustawy o czasie pracy kierowców wprowadzono 

również dodatkowy rozdział (3a), regulujący czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy. 

Kolejne nowe uregulowania, które swoim zakresem objęły zagadnienia związane z dokumentowaniem 

zdolności finansowej oraz nowymi uprawnieniami do prowadzenia działalności w zakresie transportu 

drogowego osób, rzeczy oraz spedycji (o których poniżej) zaczęły obowiązywać w dniu 15 sierpnia 2016 r. 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian do ustawy o transporcie drogowym i ustawy o czasie pracy 

kierowców, spowodowane było koniecznością dostosowania prawa krajowego do wymogów unijnych 

zawartych w: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 

r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i 

uchylające Dyrektywę Rady 96/26/WE; Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i (WE) nr 1072/2009 z 

dnia 21 października 2009 r., dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych 

przewozów drogowych; Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 

października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych 

i autobusowych i zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 oraz Dyrektywę 2002/15/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących 

czynności w trasie, w zakresie transportu drogowego. Istotą tych zmian, jest wprowadzenie nowych 

ujednoliconych zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, jak również do krajowego i 

międzynarodowego rynku transportu drogowego. 
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1. Zakres przedmiotowy ustawy  o transporcie drogowym 

 

Transport drogowy stanowi jeden z rodzajów działalności gospodarczej, podlegających reglamentacji 

administracji państwowej, a jednocześnie stale rozwijający się sektor gospodarki wolnorynkowej. Zarówno 

prawo wspólnotowe jak i prawo krajowe zawierają regulacje z zakresu zasad podejmowania i wykonywania 

transportu drogowego, a także unormowania umożliwiające kontrolę i w konsekwencji - skuteczną 

egzekucję obowiązujących norm. Ustawa o transporcie drogowym została uchwalona w 2001 r. Od tego 

czasu akt ten był wielokrotnie nowelizowany, co może dowodzić stałego dążenia ustawodawcy do 

wypracowania najbardziej doskonałych norm prawnych, mających na celu przestrzeganie zasad uczciwej 

konkurencji na rynku przewozów drogowych1. 

Zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stale 

wzrasta, o czym świadczy liczba osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych, niezbędnych 

do uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego. Ustawa o transporcie drogowym (u.t.d) pełni 

główną rolę w dziedzinie krajowego prawa transportu drogowego. Za w pełni uzasadnione uznałam zatem 

podjęcie próby kompleksowego objaśnienia przepisów tego aktu prawnego. Przedkładany czytelnikowi 

komentarz prezentuje, w klasycznym układzie, omówienie poszczególnych artykułów ustawy o transporcie 

drogowym wraz z objaśnieniem najistotniejszych przepisów aktów wykonawczych, wydanych na podstawie 

upoważnień legislacyjnych określonych w komentowanej ustawie. Komentarz odwołuje się również do 

przepisów prawa wspólnotowego z zakresu przewozów drogowych oraz obszernie omawia orzecznictwo 

sądów administracyjnych, które powstało na przestrzeni ponad siedmioletniej kontroli sądowej decyzji 

administracyjnych wydawanych przez organy administracji publicznej, uprawnione do kontroli przewozu 

drogowego. 

Zakres przedmiotowy ustawy o transporcie drogowym stanowi kompilację trzech zasadniczych 

kategorii tematycznych. 

Pierwsza, najobszerniejsza grupa przepisów u.t.d. (rozdz. 1-8) dotyczy zasad podejmowania 

i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego przewozu 

drogowego, w tym zasad dotyczących dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i dostępu do rynku 

przewozów drogowych2. 

Drugą kategorię przepisów (rozdz. 9 i 10) stanowią normy dotyczące powołania i zasad działania 

Inspekcji Transportu Drogowego jako specjalistycznej służby uprawnionej do kontroli przewozów 

drogowych w rozumieniu przepisów ustawy. 

Natomiast trzecia grupa przepisów (rozdz. 11 i załącznik) określa odpowiedzialność przewoźnika 

drogowego i podmiotów wykonujących inne czynności związane z przewozem oraz odpowiedzialność 

                                                                 
1 A. Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, WUG, Gdańsk 2008, s. 11. 
2 K. Wojewódzka-Król (red.), Rozwój infrastruktury transportu, WUG, Gdańsk 2002, s. 18. 
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kierowców za naruszenia obowiązków lub warunków wykonywania przewozu drogowego ujawnione w 

wyniku kontroli. 

Treść art. 1 ust. 1 u.t.d. pozwala na wyróżnienie dwóch zasadniczych rodzajów przewozu 

drogowego: transportu drogowego i niezarobkowego przewozu drogowego (zwanego również przewozem 

na potrzeby własne). Te dwa podstawowe typy przewozów, ze względu na trasę przewozu, dzielą się na 

krajowy i międzynarodowy, podlegając dalszym podziałom na przewóz drogowy osób lub rzeczy. W 

zakresie krajowego transportu drogowego wyróżnia się również transport drogowy taksówką. 

 

2. Ewolucja przepisów o czasie pracy kierowców i transporcie drogowym 

 

Ustawodawca krajowy na przestrzeni 13 lat (począwszy od roku 2004), dokonał pięciokrotnie prób 

działań legislacyjnych w zakresie dostosowania ustawy o czasie pracy kierowców do uregulowań dyrektywy 

15/2002 WE. Pomimo aż czterech kolejnych nowelizacji tekstu pierwotnego, nadal nie udało się w pełni 

dostosować prawa krajowego do uregulowań dyrektywy3. 

Dyrektywa 15/2002 WE definiuje zasadniczo relacje związane z czasem pracy kierowców: 

a) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu kodeksu pracy), 

b) zatrudnionych w innej formie (np.: na podstawie umów cywilnoprawnych), 

c) właścicieli firm transportowych, którzy samodzielnie realizują transport drogowy własnym pojazdem 

zgłoszonym do własnej licencji transportowej, 

d) właścicieli firm (działalności gospodarczych w dowolnej formie), którzy samodzielnie realizują usługę 

kierowania pojazdem (własnym lub cudzym) nie posiadając własnej licencji (tzw.: samozatrudnienie). 

Dyrektywa, zgodnie z treścią art. 2 pkt. 4 wskazuje następujące obszary, które powinny zostać 

uregulowane ( zostały uregulowane w ramach nowelizacji ustawodawstw krajów członkowskich): 

a) ustanowienie minimalnych wymagań w odniesieniu do organizacji czasu pracy, w celu poprawy ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa osób wykonujących czynności w trasie, 

b) uzupełnienie przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3820/85 oraz gdy to konieczne, przepisów Umowy 

AETR, które mają pierwszeństwo względem przepisów niniejszej dyrektywy. 

Warto zaznaczyć, że w tzn. międzyczasie doszło do zmiany rozporządzenia (3820/85 EWG na 561/2006 

WE), a więc istnieje uzasadniona wątpliwość czy formalnie dyrektywa odnosi się do rozporządzenia 

3820/85 EWG, czy do treści rozporządzenia 561/2006 WE ? 

Wątpliwość wynika z okoliczności, że rozporządzenie 3820/85 EWG już nie obowiązuje 

a jednocześnie nie dokonano nowelizacji w samej treści dyrektywy 15/2002 WE i dostosowania jej treści do 

zmiany rozporządzenia 3820/85 EWG na 561/2006 WE (nadal jest w niej mowa o rozporządzeniu 3820/85 

EWG, pomimo że obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie 561/2006 WE). 

                                                                 
3 Ł. Prasołek, Ustawa o czasie pracy kierowców – komentarz, Warszawa 2010 r. s. 87 



27 

 

Częściowej odpowiedzi można się jednak doszukać w treści art.28 rozporządzenia 561/2006 WE, 

który określa, że: „rozporządzenie (EWG) nr 3820/85 traci moc i zostaje zastąpione niniejszym 

rozporządzeniem. Niemniej jednak art. 5 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 3820/85 nadal ma 

zastosowanie do dnia określonego w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2003/59/WE”. 

Z powyższego zapisu (niezależnie od intencji ustawodawcy) wynika jedynie tylko tyle, że 

rozporządzenie 3820/85 EWG zostało uchylone i zostało zastąpione rozporządzeniem 561/2006 WE. 

Z powyższego nie wynika jednak, aby powyższe unormowanie miało jakiś bezpośredni wpływ na treść 

dyrektywy 15/2002 WE zwłaszcza, że do 2010 roku rozporządzenie 3820/85 EWG nadal, w ograniczonym 

stopniu miało charakter wiążący. 

Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie 

organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu 

drogowego przewiduje, że kierowcy pracujący „na własny rachunek” byli wyłączeni z zakresu stosowania 

unormowań dyrektywy, aż do 23 marca 2009 r. Legislator wspólnotowy założył, że dopiero po tej dacie, 

odpowiednie przepisy będą mieć w pełni zastosowanie do tej kategorii kierowców. 

Jednak polski ustawodawca nie przekazał Komisji Europejskiej informacji o środkach, jakie podjął w 

celu dostosowania dyrektywy i stosowania jej przepisów regulujących czas pracy, wobec kierowców 

pracujących na własny rachunek, ponieważ na obszarze naszego kraju nie wdrożono w tym czasie 

wszystkich wytycznych zawartych w dyrektywie 15/2002 WE. 

Rzecz w tym, że dyrektywa przewidywała, iż kierowcy pracujący na „własny rachunek” są 

wyłączeni z jej zakresu do dnia 22 marca 2009 r., natomiast po tej dacie odpowiednie przepisy krajowe 

miały uregulować zasady dotyczące tej grupy osób (kierowców). 

Wymóg określony dyrektywą ze znacznym opóźnieniem został wdrażany na mocy nowelizacji ustawy o 

zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw. 

Wdrożenie postanowień dyrektywy 15/2002 WE wywiera znaczący wpływ na wzrost kosztów 

przedsiębiorstw transportowych. Oczywistym jest także wzrost obciążeń w postaci nakładu pracy poprzez 

nałożenie na przedsiębiorców transportowych, dodatkowego obowiązku tworzenia „rejestrów czasu pracy” 

(na polskim gruncie rozszerzono ten obowiązek na konieczność prowadzenia ewidencji czasu pracy), dla 

właścicieli którzy sami, we własnej firmie kierują własnym pojazdem, zgłoszonym do własnej 

licencji/zezwolenia. 

Obowiązek ten dotyczy także kierowców zatrudnionych w formie umów cywilnoprawnych oraz 

tzw.: samozatrudnienia, gdy właściciel podmiotu gospodarczego, nie posiadając własnej licencji/zezwolenia 

(od 4 grudnia 2011 roku, licencję „krajową” zastępuje się „zezwoleniem” na mocy uregulowania 

wynikającego z Rozporządzenia 1071/2009 WE) transportowego, wykonuje usługę kierowania pojazdem, 

jako kierowca dla innego przedsiębiorcy, który posiada licencję/zezwolenie uprawniające do realizacji 

transportu. 
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Można wnioskować, że wprowadzanie postulatów wynikających z uregulowań dyrektywy 15/2002 

WE, do krajowego systemu prawnego, mogło wydawać się, (z perspektywy polskiego ustawodawcy) 

bezcelowe, a wręcz sprzeczne z uregulowaniami Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego              i ustawy o 

czasie pracy kierowców – zwłaszcza w kontekście uzasadnionego, jak się wydaje, oporu ze strony 

lobbujących w pracach podkomisji Sejmowych, organizacji reprezentujących interesy pracodawców. 

Jeszcze bardziej zastanawia, wynikający z uregulowań omawianej dyrektywy, obowiązek 

rejestrowania norm czasu pracy dla właścicieli własnych przedsiębiorstw, samodzielnie kierujących 

własnymi pojazdami, we własnym przedsiębiorstwie, których pojazdy są zgłoszone do własnej 

licencji/zezwolenia. 

Racjonalność takiego rozwiązania jest wątpliwa i wydaje się być jedynie dokuczliwym objawem, 

bardziej ogólnej tendencji w Unii Europejskiej, do tworzenia bytu prawnego, bez względu na skutki 

ekonomiczne i potrzeby społeczne. 

Uregulowanie, w przedmiotowym zakresie wydaje się być tym bardziej zastanawiające, że z samej 

treści rozporządzenia 561/2006 WE oraz uregulowań umowy AETR, wynikają bardzo precyzyjne ramy dla 

realizacji transportu na osi czasu. Przykładowo można zaznaczyć, że kierowca na mocy rozporządzenia 

561/2006 WE nie może kontynuować prowadzenia pojazdu jeśli wykorzystał limit 56 godzin w ciągu 

tygodnia i/lub 90 godzin w ciągu dwóch tygodni (nie uwzględniając możliwości wypływających z art. 12 

rozporządzenia 561/2006 WE). Oczywistym jest jednak, że czas pracy kierowcy nie składa się jedynie z 

czasu i okresu prowadzenia pojazdu ale także z innych, ściśle sprecyzowanych czynności. 

 

W ujęciu historycznym, ustawa o czasie pracy kierowców wdrożyła następujące postulaty dyrektywy 

15/2002 WE: 

 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców4: 

Niezwykle interesujący jest fakt, że pierwsza wersja ustawy o czasie pracy kierowców (z 2004 roku), 

była w znacznej części odzwierciedleniem zapisów dyrektywy 15/2002 WE. Przykładowo, wprost 

zaimplementowano do niej uregulowania dotyczące okresu rozliczeniowego (4 miesiące) oraz średnio 

tygodniowego wymiaru czasu pracy (48 godzin bez uwzględnienia godzin nadliczbowych). Należy ocenić, 

że uregulowanie takie w oderwaniu od kontekstu formy zatrudnienia było poważnym błędem ustawodawcy, 

który nie dostrzegł, że legislator unijny na poziomie dyrektywy wyraźnie rozróżnił normy okresów 

rozliczeniowych i tygodniowej normy pracy względem kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę oraz pozostałych. Było to źródłem szeregu problemów interpretacyjnych, w wyniku których 

nieodzowne okazały się kolejne nowelizacje ustawy o czasie pracy kierowców. 

                                                                 
4Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Dz. U. 2004 nr 92 poz. 879. 
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 Tak więc w kolejnych latach, kolejne nowelizacje „odchodziły” systematycznie od (niektórych) 

uregulowań wynikających z dyrektywy 15/2002 WE, po to aby w roku 2013 ponownie wrócić do polskiego 

systemu prawnego (ale wyłącznie w odniesieniu do kierowców nie zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę). 

 

Nowelizacja nr 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw5: 

U genezy niniejszej nowelizacji leży pośrednio uregulowanie art. 2 ust. 1 dyrektywy 15/2002 WE. 

Wątpliwości budzi jednak dylemat, czy niniejszy przepis odnosi się także do rozporządzenia 561/2006 WE, 

skoro expressis verbis nie wyartykułowano nigdy takiej woli, w art. 2 ust. 1.              Nie dokonano bowiem 

zmiany przedmiotowego zapisu, po zmianie rozporządzeń 3820/85 EWG na 561/2006 WE. Bezsporne jest 

jednak, że rozporządzenie 561/2006 WE, przewidziało obligatoryjne wyłączenie z zakresu własnej 

jurysdykcji kierowców (bez względu na formę zatrudnienia), realizujących transport osób na liniach 

regularnych do 50 km. Obowiązku tego dopełniono realizując zapis art. 15/561/2006 WE: „Państwa 

Członkowskie zapewnią objęcie kierowców pojazdów, o których mowa w art. 3 lit. a) przepisami krajowymi 

zapewniającymi odpowiednią ochronę w zakresie dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu oraz 

obowiązkowych przerw i okresów odpoczynku”. 

 

Nowelizacja nr 2. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców6. 

Przedmiotowa nowelizacja była bardzo nieudolną i powszechnie krytykowaną w środowisku 

transportowym oraz prawniczym. Stanowiła próbą zaimplementowania do krajowego systemu prawnego 

wytycznych określonych w art. 7 dyrektywy 15/2002 WE, odnoszących się do pracy                      w porze 

nocnej. Uregulowanie wynikające z art. 7 dyrektywy stanowi, że jeśli „wykonywana jest praca w porze 

nocnej, dobowy czas pracy nie przekracza dziesięciu godzin w każdym dwudziestoczterogodzinnym okresie, 

(natomiast-przypis), wyrównanie za pracę w porze nocnej przyznawane jest zgodnie z krajowymi środkami 

ustawodawczymi, układami zbiorowymi, porozumieniami między obiema stronami branży i/lub krajową 

praktyką, pod warunkiem, że takie wyrównanie nie zagraża bezpieczeństwu drogowemu”. 

Rzecz jednak w tym, że polski ustawodawca nie przeniósł z dyrektywy wraz z powyższym 

uregulowaniem definicji pory nocnej, która w dyrektywie została określona jako 4 godziny, w przedziale 

czasu od godzin 00:00 do 7. 

W takiej sytuacji obowiązywała definicja wskazana w krajowych uregulowaniach stanowiąca, że 

godziny nocne zawierają się w przedziale 21 – 7. Doszło więc do niezwykle niefortunnego uregulowania. 

                                                                 
5Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. 

2007 nr 99 poz. 661. 
6 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców Dz. U. Nr 79, poz. 670. 
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Należy jednak ocenić, że nie są znane przypadki aby organy kontrolne (PIP), wyciągały jakiekolwiek 

sankcje z tytułu następstw wywołanych przedmiotową nowelizacją. 

 

- Nowelizacja nr 3. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz 

niektórych innych ustaw7. 

W ramach niniejszej nowelizacji zaimplementowana została do krajowego systemu prawnego tylko 

jedna zasada - wynikająca z art. 3 lit.: h dyrektywy 15/2002 WE, na podstawie której ustanowiono 

„kwalifikowane” godziny nocne, w ramach których „pora nocna” oznacza okres co najmniej czterech 

godzin, w rozumieniu prawa krajowego, między godziną 00.00 i godziną 07.00. Jest to jedno z 

podstawowych unormowań odnoszących się do wyznaczenia maksymalnej dobowej normy pracy. Na 

podstawie niniejszego uregulowania, praca trwająca nawet bardzo krótki czas, musi we wskazanych w 

dyrektywie godzinach nocnych, skutkować ograniczeniem maksymalnej dopuszczalnej normy pracy - do 10 

godzin, w „danej dobie”. Uregulowanie przedmiotowe stanowi poważne ograniczenie dla realizacji 

transportu, z uwagi na okoliczność, że uregulowania rozporządzenia 561/2006 WE oraz umowy AETR, 

odnoszące się do norm prowadzenia, określają dziesięciogodzinną (dwa razy w tygodniu) normę 

prowadzenia. Tym czasem, postulaty dyrektywy narzucają dodatkowe ograniczenia na poziomie pracy. 

Należy zauważyć, że ocena racjonalności przedmiotowego uregulowania jest podważana zarówno przez 

pracodawców jak i przez pracowników. Prawdopodobnie z tego właśnie powodu, ustawodawca krajowy aż 

do roku 2013 nie przewidział w taryfikatorze kar (zał. nr.1 do ustawy o transporcie drogowym) i sankcji za 

przedmiotowe naruszenie. 

 

- Nowelizacja nr 4. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawa o czasie pracy 

kierowców z dnia 5 kwietnia 2013r.8 wdrożyła następujące kolejne zalecenia dyrektywy 15/2005. 

Nowelizacja uregulowała zasady odnoszące się do czasu pracy przedsiębiorców osobiście 

wykonujących przewozy drogowe, w rozumieniu art. 4 pkt. 6a ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie 

drogowym; (art. 1a i 1b znowelizowanej u.o.cz.p.k.), 

Ponadto nowelizacja uregulowała zasady odnoszące się do czasu pracy osób niezatrudnionych przez 

przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe, (art. 1b znowelizowanej u.o.cz.p.k), w 

rozumieniu art. 4 pkt. 6a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, na jego rzecz; 

Ponadto nowelizacją powołano do życia rozdział 3a u.o.cz.p.k. („Czas pracy kierowców 

niepozostających w stosunku pracy”) w ramach którego uregulowano następujące wytyczne dyrektywy: 

                                                                 
7Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2011 nr 244 

poz. 1454. 
8Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców Dz. U. 2013 

poz. 567. 
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- określono definicję czasu pracy przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 pkt. 1a, i osób, o których mowa 

w art. 1 pkt 1b, art. 26a, 

- określono relację występującą pomiędzy czasem pracy a gotowością kierowców nie zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, 

- określono średnio tygodniowy czas pracy kierowców nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

(średnio 48 godzin), 

- określono okres rozliczeniowy dla pracowników nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

(maksymalnie 4 miesiące), 

- określono dopuszczalny przedłużony tygodniowy czas pracy oraz warunki takiego przedłużenia (do 60 

godzin), 

- przyjęto, że do określenia okresu odpoczynku i przerw stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) 561/2006 

albo umowy AETR, 

- określono, że ewidencję czasu pracy przedsiębiorcy prowadzi, sam dla ciebie, przedsiębiorca, (art. 26d), 

- określono, że ewidencję czasu pracy osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę prowadzi 

podmiot, na rzecz którego wykonywany jest przewóz drogowy, 

- określono, że ewidencję czasu pracy, o której mowa w art. 26d, przechowuje się przez okres dwóch lat po 

zakończeniu okresu rozliczeniowego nią objętego, 

- określono, że podmiot, na rzecz którego wykonywany jest przewóz drogowy wydaje osobom 

niezatrudnionym na podstawie umowy o pracę, kopie ewidencji czasu pracy". 

Wniosek, de lege ferenda, należy podjąć dalsze czynności nowelizujące ustawę o czasie pracy kierowców, 

w celu pełnego dostosowania jej uregulowań do nadal nieprawidłowo zaimplementowanych instytucji 

dyrektywy 15/2002 WE. 

Ustawą z dnia z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2011 Nr 244, poz. 1454) został wprowadzony do Ustawy o czasie pracy kierowców 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.) indywidualny rozkład czasu pracy. W definicji zawartej w art. 8 ust. 2 

przywołanej ustawy wskazano, że indywidualny rozkład czasu pracy pracownika ustalany przez pracodawcę 

może przewidywać różne godziny rozpoczynania i zakończenia pracy; w takim przypadku ponowne 

wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. 

Przed wprowadzeniem powyższego przepisu pracownik rozpoczynając pracę w tym samym 24 godzinnym 

okresie, liczonym od chwili rozpoczęcia zadania służbowego, otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie z 

tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Pomimo odpoczynku dobowego, godziny pracy zaliczane były do 

poprzedniej doby pracowniczej. Wprowadzenie wskazanej poprawki dało możliwość do rozpoczynania 

pracy przed zakończeniem się 24 – godzinnego okresu (doba pracownicza) bez generowania nadgodzin.  

Za sprawą grupy posłów Sejmu VII kadencji klubu Platformy Obywatelskiej został złożony do 

Marszałka Sejm projekt nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym oraz innych ustaw (Druk 4061 z 2 
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marca 2011 r.). W uzasadnieniu zmiany art. 8 Ustawy o czasie pracy kierowców wnioskodawcy wskazali, że 

zaproponowana nowelizacja ma na celu usunięcie niejasności interpretacyjnych związanych z kolizją 

przepisów rozporządzenia WE 561/2006, ustawy o czasie pracy kierowców i przepisów Kodeksu pracy oraz 

dostosowanie ich do specyfiki pracy kierowcy wykonującego przewozy drogowe. Ta kolizja, na którą 

powoływali się Posłowie, dotyczyła art. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu europejskiego i 

Rady z dnia 15 marca 2006 r. z którego wynika, że kierowca może skracać odpoczynki dobowe do 9 godzin 

na określonych warunkach. Przykład: stosując zasadę skróconego odpoczynku dobowego po 12 godzinach 

pracy (w ramach równoważnego systemu czasu pracy) i 9 godzinach odpoczynku, rozpoczynający przewóz 

kierowca generował dla pracodawcy godziny nadliczbowe.  

Co do przepisów ustawy Kodeks pracy w art. 151 wskazano, iż praca wykonywana ponad 

obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy 

wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi 

pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie 

konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia 

lub środowiska albo usunięcia awarii oraz szczególnych potrzeb pracodawcy. Powołując się na art. 8 ust. 2 

rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 

harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady 

(EWG) nr 3820/85, który określa, że w każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego 

okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny 

okres odpoczynku. Jeśli część dziennego okresu odpoczynku zawarta w 24 godzinnym okresie wynosi co 

najmniej 9 godzin, ale mniej niż 11 godzin, wówczas ten dzienny okres odpoczynku uznaje się za skrócony 

dzienny okres odpoczynku i (ust. 4) kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy 

odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.  

Oznacza to, że przepis ten nie wpływał na dopuszczalność wykonywania przewozu zgodnie z 

przepisami krajowymi ale wykonanie transportu po dobowym skróconym odpoczynku skutkowało 

dodatkową wypłatą w postaci wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Wątpliwości jednak 

budzi, czy zastosowanie skróconego odpoczynku i rozpoczęcie pracy w tej samej dobie (tym samym 24-

godzinnym okresie) nie będzie stanowić wykroczenia w postaci naruszenia doby pracowniczej? Zgodnie ze 

stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie czasu pracy kierowców 

(sygn.: GPP-302-4560-264/08/PE) w przypadku kierowców, naruszenie doby pracowniczej powoduje 

powstanie nadgodzin, ale nie może być traktowane jako wykroczenie. Zatem interpretacją jaką przyjął PIP 

wskazywała jasno, że doba pracownicza w odniesieniu do przewozu drogowego podnosiła tylko koszty 

przewozu, ale nie naruszała swobody ponownego planowania transportu w tym samym 24 – godzinnym 

okresie.  
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Zastosowanie indywidualnego czasu pracy w przedsiębiorstwie stanowi prawne obejście doby 

pracowniczej. W tym miejscu należy podkreślić, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy o czasie pracy kierowców 

indywidualny rozkład czasu pracy, wprowadza się w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a 

jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, po porozumieniu z przedstawicielami 

pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy.  

W toku prac jakie podejmowała branża transportu drogowego i municypalnego Forum Związków 

Zawodowych nad przywróceniem stanu prawnego z 2011 roku uzyskano informację, iż wprowadzenie 

indywidualnego czasu pracy było odpowiedzią na niestabilną sytuację ekonomiczną transportu drogowego. 

Przedstawiciele Forum Związków Zawodowych branży transportu drogowego i municypalnego 

wielokrotnie alarmowali, iż wprowadzenie zmian mających ratować sytuację ekonomiczną przewoźników 

nie może odbywać się kosztem słabszych grup społecznych to znaczy kierowców. Takie podejście 

systemowe w perspektywie dłuższego czasu staje się odwrotnie proporcjonalne do zamierzonych celów oraz 

może uderzyć destrukcyjnie w całą branżę transportu drogowego. Na postulaty związkowe w sprawie 

wykreślenia z ustawy o czasie pracy kierowców indywidualnego czasu pracy wypowiedział się Sekretarz 

Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, który w piśmie z dnia 14.03.2014r. (nr TD-V-0701-

6lAKl14) skierowanym do Przewodniczącego Komisji Infrastruktury przedstawił opinię następującej treści: 

„Mając na uwadze znaczną poprawę warunków socjalnych kierowców, należałoby także rozważyć 

skreślenie wprowadzonych z inicjatywy grupy posłów w 2011 r. zapisów dotyczących indywidualnego 

rozkładu czasu pracy kierowców.”9 

 

3. Planowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców 

 

Geneza wszelkich regulacji czasu pracy kierowców sięga lat 70. XX w., kiedy sektor transportu 

drogowego zaczął odgrywać istotną rolę w gospodarkach państw europejskich. Instytucje wprowadzające 

wspomniane wyżej przepisy przyjęły sobie dwa komplementarne założenia.                      Po pierwsze, 

należało zagwarantować maksymalny poziom bezpieczeństwa, po drugie starano się zapewnić kompromis 

pomiędzy możliwościami pracy kierowców, a optymalnym wykorzystaniem mocy produkcyjnych 

przedsiębiorstw. Ponadto ujednolicenie przepisów miało za zadanie ułatwienie procedur związanych z 

planowaniem przewozów we wszystkich krajach Wspólnoty10. 

Aktualnie obowiązującym na terenie całej Wspólnoty Europejskiej aktem prawnym dotyczącym 

czasu pracy kierowców jest rozporządzenie 561/2006/WE. Przepisy powyższego rozporządzenia w sposób 

jednoznaczny oraz szczegółowy określają minimalne okresy odpoczynku oraz maksymalny czas 

                                                                 
9http://www.nzzk.nw.pl/pdf/indywidualny_rozklad_czasu_pracy_kierowcy.pdf (dostęp: 15.10. 2016). 
10Ł. Prasołek, Czas pracy kierowców Procedury, rozliczenia, wzory, Warszawa 2015, s. 87. 
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prowadzenia pojazdu. Głównym celem wprowadzenia znacznie bardziej restrykcyjnego rozporządzenia było 

zapewnienie większego bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków pracy kierowców. 

Czas prowadzenia obejmuje okres kiedy kierowca faktycznie prowadzi pojazd i nie wlicza się do 

niego np. innej pracy. Przyjmuje się, że dzienny czas prowadzenia pojazdy nie może przekroczyć              9 

godzin. Istnieje jednak możliwość wydłużenia okresu do 10 godzin dwa razy w tygodniu. Należy przy tym 

zaznaczyć, że tydzień oznacza „sztywny” okres od godz. 00:00 w poniedziałek do godziny 24:00 w 

niedziele11. 

Przykładowa sytuacja, została przedstawiona na rys. 1. Kierowca w poniedziałek i środę przedłużył 

czas prowadzenia pojazdu do 10 godzin. Tym samym, zgodnie z przepisami będzie mógł dokonać kolejnego 

przedłużenia dopiero w następny poniedziałek. Planując swoją pracę musi w pozostałych dniach prowadzić 

pojazd maksymalnie 9 godzin. Każde przekroczenie tego czasu będzie skutkowało powstaniem naruszenia, 

co zostało przedstawione na rys. 2. 

  

Rys. 5. Dzienny okres prowadzenia pojazdu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawi danych z: www.gitd.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
11www.gitd.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0009/34677/poradnik_organizatora.pdf (dostęp: 15.10. 2016). 

http://www.gitd.gov.pl/
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Rys. 6. Niewłaściwie zaplanowany dzienny okres prowadzenia pojazdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawi danych z: www.gitd.gov.pl 

Artykuł 6 ponadto wprowadza ograniczenie dotyczące tygodniowego czasu prowadzenia, który 

został ograniczony do 56 godzin. Jest to maksymalny czas kiedy kierowca może prowadzić pojazd 

w „sztywnym” tygodniu pracy.  Pomimo, że czas ten wynosi 56 godzin nie zawsze będzie możliwe pełne 

jego wykorzystanie. Należy bowiem pamiętać, że czas prowadzenia pojazdu w dwóch kolejnych tygodniach 

nie może przekroczyć 90 godzin.  

Rys. 7. Tygodniowy okres prowadzenia 

pojazdu  

Źródło: opracowanie własne na podstawi danych z: www.gitd.gov.pl 

 

Rys.8. Dwutygodniowy okres prowadzenia pojazdu 

http://www.gitd.gov.pl/
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Źródło: opracowanie własne na podstawi danych z: www.gitd.gov.pl 

Przykładowa sytuacja została przedstawiona na rys. 3. Kierowca prowadzi pojazd w danym tygodniu 

łącznie przez 56 godzin. Tym samym w kolejnym tygodniu będzie mógł prowadzić pojazd już tylko przez 

34 godzin (łączny czas prowadzenia w dwóch kolejnych tygodniach wyniesie 90 godzin). Zawsze należy 

pamiętać, że pod uwagę są brane dwa „sąsiadujące” tygodnie co zostało przedstawione na rys. 5. Najczęściej 

popełnianym błędem jest przekonanie, że zamknięcie jednego okresu dwutygodniowego otwiera nowy okres 

56 godzin. Jest to oczywiście błędne myślenie, gdyż jeżeli w jednym tygodniu zostanie wykorzystane 56 

godzin jazdy to w następnym mogę wykorzystać jedynie 34 godziny jazdy12. 

 

Rys.9. Dwutygodniowy okres prowadzenia pojazdu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawi danych z: www.gitd.gov.pl 

 

                                                                 
12 Ł. Prasołek, Czas pracy kierowców…, op. cit. s. 90. 
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Kolejnym elementem, który reguluje rozporządzenie 561/2006/WE są przerwy w jeździe. Należy 

pamiętać, że po okresie prowadzenia pojazdu(tzw. jazdy) trwającym maksymalnie 4,5 godziny, kierowcy 

przysługuje przerwa trwająca co najmniej 45 minut.  Tym samym może być ona dłuższa niż wymagane 45 

minut, lecz nie może być krótsza. 

Został przewidziany jednak pewien wyjątek od powyższej zasady. Dotyczy on sytuacji kiedy 

kierowca wykonuję przerwę dzieloną. Oznacza to, że pierwsza część przerwy powinna wynosić co najmniej 

15 minut, a druga co najmniej 30 minut i rozpocząć się nie później niż po 4,5 godzinach okresu prowadzenia 

pojazdu (jazdy). Należy pamiętać, że zawsze pierwsza część przerwy trwa co najmniej 15 minut, a druga co 

najmniej 30 minut. Zamienienie tych okresów(np. 30 min + 15 min) stanowi wykroczenie i nie uznanie 

wykonania obowiązkowej przerwy. Jednocześnie każda właściwie wykonana przerwa „otwiera” kolejny 4,5 

godzinny okres prowadzenia pojazdu13. 

 

Rys. 10. Przerwy w jeździe 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawi danych z: www.gitd.gov.pl 

 

Kwestię związane z odpoczynkiem dobowym należy zacząć od wyjaśnienia czym jest doba robocza. 

W rozporządzeniu 561/2006/WE określono, że doba robocza to okres kolejnych 24 godzin od momentu 

                                                                 
13www.gitd.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0009/34677/poradnik_organizatora.pdf (dostęp: 15.10. 2016). 



38 

 

rozpoczęcia pracy, w który kończy się odpoczynkiem dobowym. W zmianie roboczej zawarte są wszystkie 

czynności takie jak jazda, inna praca, dyspozycja, przerwy oraz odpoczynki. Następna zmiana robocza 

rozpoczyna się po zakończeniu okresu odpoczynku dobowego. Jednocześnie zmiana robocza może trwać, 

krócej niż 24 godziny.  Należy również pamiętać, że doba robocza nie jest tożsama z dobą zegarową. 

Przykładowo jeżeli kierowca rozpocznie pracę o 7:00 i będzie prowadził pojazd do godziny 11:00, 

a następnie wykona odpoczynek dobowy to jego zmian robocza skończy się wraz z zakończeniem okresu 

odpoczynku dobowego (jeżeli trwa 11 godz. to o 22:00). Doba robocza będzie więc trwała 14 godzin14.   

Jeżeli kierowca rozpocznie pracę o godzinie 10:00 w poniedziałek, to powinien zakończyć 

odpoczynek dobowy do godziny 10:00 we wtorek.  

Dzienny okres odpoczynku zgodnie z rozporządzenie 561/2006/WE powinien trwać co najmniej 11 

godzin i jest to tzw. odpoczynek regularny. Jednocześnie jest to okres, w którym kierowca może swobodnie 

dysponować swoim czasem. Rozporządzenie ponadto przewiduje możliwość wykonania odpoczynku 

skróconego, czyli trwającego co najmniej 9 godzin, ale krócej niż 11 godzin.  Odpoczynek taki kierowca 

może wykonać maksymalnie trzy razy między kolejnymi okresami odpoczynku tygodniowego (rys. 8). 

Jeżeli kierowca nie wykona właściwego odpoczynku tygodniowego, każdy skrócony odpoczynek będzie 

wykroczeniem. 

W artykule 9 ponadto określono możliwość wykonywania odpoczynków przerywanych. Zgodnie z 

nim gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu przez kolej lub prom i wykorzystuje dzienny 

regularny okres odpoczynku, okres ten można przerwać dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi 

łącznie nie więcej niż godzinę. Podczas tego odpoczynku kierowca ma zapewnione miejsce do spania. 

Przykładowa sytuacja została przedstawiona na rys. 7. Kierowca rozpoczął wcześniej odpoczynek 

jednak z powodu wjazdu i zjazdu z promu musiał go przerwać. Jeżeli wykonane przez niego przerwania 

trwały łącznie krócej niż godzinę, kierowca miał zapewnione miejsce do spania, a łączny czas odpoczynków 

wyniósł co najmniej 11 godzin, kierowcy zostaje zaliczony regularny odpoczynek dobowy.  

s.11. Odpoczynek 

przerywany  

  

Źródło: opracowanie własne na podstawi danych z: www.gitd.gov.pl 

 

                                                                 
14 Ł. Prasołek, Czas pracy kierowców…, op. cit. s. 92. 
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Tygodniowy okres odpoczynku oznacza okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować 

swoim czasem i obejmuje tygodniowy regularny okres odpoczynku lub skrócony okres odpoczynku: 

Regularny – trwający nieprzerwanie 45 godzin. 

Skrócony – trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny(skrócenie to należy jednak zrekompensować 

jednorazowym odpoczynkiem wykorzystanym przed końcem trzeciego tygodnia od skrócenia). 

Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 

godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.  Należy pamiętać, że w ciągu 

dwóch sąsiadujących, sztywnych tygodni należy wykonać co najmniej jeden tygodniowy odpoczynek 

regularny i jeden skrócony.  Odpoczynki tygodniowe nie są związane bezpośrednio z okresem „sztywnego 

tygodnia”. Wykonanie odpoczynku tygodniowego nie oznacza końca tygodnia sztywnego.   

Przykładowo jeżeli kierowca wykona odpoczynek tygodniowy w piątek, a wcześniej wykorzystał 2 

przedłużenia czasu jazdy do 10 godzin, to nie może w sobotę znów przedłużyć czasu prowadzenia pojazdu 

do 10 godzin.  
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Rys. 12. Przykładowy rozkład odpoczynku kierowcy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawi danych z: www.gitd.gov.pl 

 

Należy również pamiętać o tym, że tygodniowy okres odpoczynku przypadający na dwa tygodnie 

można zaliczyć do dowolnego z nich ale nie do obu (rys. 9). 

 

Rys.13. Odpoczynek tygodniowy 

 

 

Rys.13. Odpoczynek tygodniowy 

Źródło: opracowanie własne na podstawi danych z: www.gitd.gov.pl 

 

Przykładowo kierowca wykonał w okresie dwutygodniowym wymagane odpoczynki oraz 

dodatkowo jeszcze jeden regularny odpoczynek tygodniowy, który rozpoczął się w niedzielę (Tydzień II), a 

zakończył w poniedziałek (Tydzień III). Kierowca może ten odpoczynek zaliczyć do tygodnia III jako 

wykonany, co zostało zobrazowane na rys. 10. 
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Rys.14. Odpoczynek w okresie dwutygodniowy 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawi danych z: www.gitd.gov.pl 

  

4. Zakres prac nad ustawą z dnia 11 lipca 2013r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy     o transporcie 

drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców 

 

Potrzeba nowelizacji przepisów dotyczących transportu drogowego zrodziła się z obowiązku 

wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z „pakietu drogowego” 

trzech rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego 

i zasad wykonywania przewozów drogowych, tj.: 

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i 

uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, z późn. zm.), zwanego 

dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009”, 

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. UE  

L 300 z 14.11.2009, str. 72, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009”, 

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w 

sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, z późn. zm.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009” 
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oraz wdrożenia do polskiego prawa art. 2 ust. 1 dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie 

transportu drogowego. 

Projektowana ustawa stanowiła regulację zapewniającą stosowanie ww. przepisów rozporządzeń 

(WE). Istotą projektu było wprowadzenie nowych zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz 

do rynku krajowego i międzynarodowego transportu drogowego. 

Analizując Komisyjny projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o transporcie 

drogowym oraz ustawę o czasie pracy kierowców, należałoby odnieś się do ustawy o transporcie drogowym 

i czasie pracy kierowców z dnia 5 kwietnia 2013 r. w której to głównymi zmianami były założenia, które 

regulują bardzo istotne zagadnienia w zakresie licencji transportowych oraz możliwości samozatrudnienia 

kierowców. 

Do słownika pojęć dodano jakże wyczekiwane sformułowanie - czym jest baza eksploatacyjna, a 

mianowicie - jest to miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne 

umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której 

wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku 

lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów. 

Obowiązujące licencje (krajowa i międzynarodowa) zostały nieco zmienione, albowiem 

wprowadzono: 

• zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – jest ono odpowiednikiem aktualnej 

licencji na krajowy transport drogowy, uprawniające do wykonywania transportu drogowego na 

terenie Polski 

• licencję wspólnotową – która jest odpowiednikiem aktualnej licencji na międzynarodowy transport 

drogowy. Warunkiem uzyskania licencji wspólnotowej jest m.in. wcześniejsze uzyskanie zezwolenia 

na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

Wprowadzono także dokładne sposoby jakimi przedsiębiorca może wykazać, iż posiada sytuację finansową 

zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, której 

wymagają przepisy ustawy (9000 € na pierwszy pojazd; 5000 € na każdy następny pojazd; 50000 € w 

przypadku pośrednictwa w transporcie drogowym): 

• roczne sprawozdanie finansowe, oraz: 

- dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, 

- posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 

- udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 

- własność nieruchomości. 

Uregulowano także problematyczną tematykę „dobrej reputacji” jaką musi wykazać się przewoźnik, aby 

mógł uzyskać bądź podtrzymać licencję, przy czym: 
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 - wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, nie jest lub przestał 

być spełniony, jeżeli wobec przedsiębiorcy, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej,     o której 

mowa w art. 7c: 

1) orzeczono: 

a) prawomocny wyrok skazujący za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art.                         

6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, 

b) co najmniej dwie wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie 

określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, lub 

c) co najmniej dwie prawomocne kary grzywny za naruszenie określone w załączniku nr IV do 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz 

2) wydano decyzję o uznaniu, że utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję za nałożone sankcje, 

o których mowa w pkt 115. 

Organ kontrolujący może jednak stwierdzić, że utrata dobrej reputacji będzie stanowiła 

nieproporcjonalną reakcję za naruszenia jeżeli w wyniku postępowania administracyjnego ustalono, iż: 

1) liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do skali prowadzonych operacji 

transportowych; 

2) istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, w szczególności jeżeli przedsiębiorca podjął 

działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożył procedury zapobiegające 

powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, lub 

3) istnieje interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w szczególności 

jeżeli cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: 

a) spowodowałoby w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w miejscowości, gminie lub regionie, lub 

b) w poważny sposób utrudniłoby zaspakajanie potrzeb ludności w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 

Warto zwrócić uwagę, iż najpoważniejsze naruszenia, za które przewoźnik może stracić licencję to: 

1. a) przekroczenie maksymalnych sześcio- lub czternastodniowych okresów prowadzenia pojazdu, o co 

najmniej 25 %. 

b) przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej 50 % maksymalnego dziennego czasu prowadzenia 

pojazdu bez przerwy lub czasu odpoczynku trwającego nieprzerwanie mniej niż 4,5 godziny. 

2. Brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może 

zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, lub fałszowanie wykresów lub 

danych pobranych z tachografu lub karty kierowcy. 

3. Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki 

dokument jest wymagany na mocy prawa wspólnotowego, lub z poważnym uszkodzeniem między innymi 

                                                                 
15 http://iuridica.com.pl/zmiany-w-ustawie-o-transporcie-drogowym (dostęp: 15.10. 2016). 
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układu hamulcowego, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia, które mogłoby stanowić 

bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu 

pojazdu. 

4. Transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazany lub które są przewożone w sposób 

zakazany lub bez zezwolenia, lub bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych, i tym 

samym zagrożenie stanowienie zagrożenia życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do 

podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu. 

5. Przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnej 

licencji wspólnotowej. 

6. Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem lub którą 

otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów. 

7. Przewóz towarów przekraczających o 20 % lub więcej maksymalną dopuszczalną masę całkowitą 

w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz przekraczających o 25 

% lub więcej – w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 ton16. 

W przypadku przewoźników trudniących się przewozem towarów ponadgabarytowych trzeba 

pamiętać, że przekroczenie DMC pojazdu o 20 % stanowi bezpośrednią przesłankę do cofnięcia licencji. 

Jeśli zatem na standardowy pojazd ciągnik siodłowy + naczepa zostanie załadowany towar, który spowoduje 

przekroczenie DMC pojazdu o ponad 8 ton (czyli 48 ton DMC i więcej), przewoźnik musi się liczyć z tym, 

że może stracić licencję, a co za tym idzie możliwość dalszego prowadzenia firmy transportowej przez okres 

kilku lat. W przypadku pojazdów posiadających 7 osi i więcej sprawa jest nieco bardziej skomplikowana 

ponieważ polskie prawo nie przewiduje jaka jest dopuszczalna masa całkowita takiego pojazdu, a co za tym 

idzie przewoźnicy są postawieni w stan niepewności. 

W zakresie czasu pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy jej przepisy weszły w życie 

po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, czyli od 16 lipca 2013 r. Dotyczy to zarówno zmian w ustawie 

o czasie pracy kierowców, jak i uzupełnienia katalogu kar, określonych w załącznikach do ustawy 

o transporcie drogowym. 

Podstawową zmianą, która weszła do naszego porządku prawnego jest uregulowanie w ustawie 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155) czasu pracy kierowców 

niepozostających w stosunku pracy. Ustawa zmieniająca wprowadziła, że przepisy ustawy o czasie pracy 

kierowców znajdują zastosowanie do przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, 

w rozumieniu art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1265 z późn. zm.) oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących tak 

rozumiane przewozy drogowe na jego rzecz. Zagadnienie czasu pracy kierowców niepozostających 

w stosunku pracy uregulowane w nowym rozdziale 3a, dodanym do ustawy o czasie pracy kierowców. 

                                                                 
16 http://iuridica.com.pl/zmiany-w-ustawie-o-transporcie-drogowym/ 



45 

 

Odwołanie się w art. 2 noweli, w rozumieniu art. 4 pkt 6a ustawy o transporcie drogowym powoduje 

przy tym, że omawiana nowelizacja nie znalazła zastosowania do kierowców wykonujących przewóz 

drogowy pojazdami lub zespołami pojazdów przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 

osób łącznie z kierowcą w niezarobkowym przewozie drogowym osób oraz pojazdami o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym). 

W konsekwencji kierowcy samochodów osobowych i lekkich aut dostawczych nadal pozostają poza 

regulacją, gdyż w przypadku zatrudnienia innego niż pracownicze ich czas pracy, przerwy i odpoczynki 

nadal nie podlegają żadnym limitom. 

Definicji czasu pracy przedsiębiorców i osób niebędących pracownikami wykonujących osobiście 

przewozy na rzecz przedsiębiorcy poświęcono nowy art. 26b ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców. 

Przewiduje on, że jest to czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pozostają oni na swoich 

stanowiskach pracy, będąc w dyspozycji podmiotu, dla którego świadczą usługę przewozu i wykonują 

czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców. W praktyce oznacza to, że czas 

pracy kierowców niebędących pracownikami obejmuje ten sam katalog czynności bezpośrednio związanych 

z wykonaniem przewozu drogowego, co pracowników. Do czasu pracy kierowców niebędących 

pracownikami wykonujących osobiście przewozy na rzecz przedsiębiorcy wlicza się również okresy poza 

przyjętym rozkładem czasu pracy, gdy kierowca pozostaje na stanowisku pracy w gotowości do jej 

wykonywania, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany 

czas trwania nie jest znany przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu (nowy art. 26b ust. 2 

ustawy o czasie pracy kierowców). Jedyną różnicą w porównaniu do kierowców - pracowników będzie brak 

prawa do przerwy wliczanej do czasu pracy w wymiarze 15 minut, gdy jest on co najmniej równy 6 

godzinom w danej dobie. 

Czas pracy kierowców niebędących pracownikami jest limitowany w tygodniu i nie może 

przekraczać przeciętnie 48 godzin na tydzień w maksymalnie 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

Podobnie jak u pracowników czas pracy w tygodniu może być przedłużony maksymalnie do 60 godzin 

w jednym tygodniu (kilku tygodniach) pod warunkiem, że zostanie to skompensowane w skali okresu 

rozliczeniowego tak, aby średni tygodniowy czas pracy nie przekroczył 48 godzin. Warto pamiętać, że mocą 

nowego art. 26c ust. 3 ustawy o czasie pracy kierowców wskazane limity czasu pracy obowiązują 

przedsiębiorców i osoby wykonujące osobiście przewozy drogowe niezależnie od liczby podmiotów, na 

których rzecz wykonują one przewozy. Limity te obowiązują również w przypadku, gdy przedsiębiorca lub 

osoba wykonująca osobiście przewóz drogowy jest jednocześnie zatrudniona jako kierowca na podstawie 

stosunku pracy. 

Do kierowców niebędących pracownikami należy odpowiednio stosować art. 13 ust. 1 ustawy 

o czasie pracy kierowców, a więc mają oni prawo do przerw przeznaczonych na odpoczynek, 

przysługujących po 6 kolejnych godzinach pracy w wymiarze 30 minut, gdy czas pracy w dobie nie 
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przekracza 9 godzin lub 45 minut w pozostałych przypadkach. Tak jak u pracowników może być ona 

dzielona na części nie krótsze niż 15 minut, wykorzystywane w trakcie 6-godzinnego okresu lub 

bezpośrednio po nim. Wyjątek dotyczy kierowców korzystających z przerw w prowadzeniu pojazdu 

w oparciu o art. 7 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 

2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu 

drogowego… (Dz. U. UE L 06.102.1), zwanym dalej rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 lub art. 7 Umowy 

Europejskiej sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących 

międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) - Dz. U. z 1999 r. nr 94, poz. 1086 i 1087, zwanej dalej 

Umową AETR. W związku z koniecznością odpowiedniego stosowania art. 27 ust. 4 ustawy o czasie pracy 

kierowców nie będą oni mieli prawa do przerw, o których mowa w art. 13 ust. 1 tej ustawy. Regulacja ta jest 

analogiczna jak dla kierowców etatowych, w przypadku których udzielenie przerwy w jeździe zwalnia 

z obowiązku udzielenia przerwy w czasie pracy. Kierowcy ci mają prawo do odpoczynków w oparciu 

o przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 albo Umowy AETR (art. 26c ust. 5 ustawy).  

Ustawodawca uniknął w ten sposób wprowadzania zmian w istniejącym stanie rzeczy, gdyż 

kierowcy wykonujący przewóz podlegający pod regulacje wymienionych aktów prawa międzynarodowego 

musieli już dotychczas korzystać z odpoczynków, zgodnie z wynikającymi z nich zasadami mimo braku 

takiej regulacji w rodzimych przepisach. 

Do omawianej grupy kierowców stosuje się ponadto ograniczenie wynikające z art. 21 ustawy o czasie 

pracy kierowców, limitujące do 10 godzin czas pracy w dobie, jeśli była ona choć w części wykonywana 

w porze nocnej wynikającej z art. 2 pkt 6a tej ustawy. Prawidłowa realizacja tego przepisu wymaga 

określenia pory nocnej, przez przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają kierowców, lecz zlecają przewozy 

w oparciu o umowy prawa cywilnego osobom fizycznym lub przedsiębiorcom17. 

Nowelizacja wprowadza obowiązek ewidencjonowania czasu pracy kierowców niebędących 

pracownikami. W przypadku przedsiębiorców wykonujących przewozy osobiście, obowiązek 

ewidencjonowania czasu pracy obciąża samego zainteresowanego (nowy art. 26d ust. 1 ustawy o czasie 

pracy kierowców). Z kolei wobec osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, wykonujących osobiście 

przewozy drogowe na jego rzecz, obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy obciąża tego 

przedsiębiorcę (nowy art. 26d ust. 2 ustawy o czasie pracy kierowców). Ewidencja kierowców niebędących 

pracownikami może mieć jedną z 5 form przewidzianych dla pracowników z uwagi na obowiązek 

odpowiedniego stosowania art. 25 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców. W praktyce oznacza to, że od 

przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy osobiście w ramach prowadzonej działalności lub 

korzystającego w tym zakresie z usług osoby fizycznej, niebędącej jego pracownikiem zależy, czy nada 

walor ewidencji zapisom na wykresówkach, wydrukom lub plikom pobranym z karty kierowcy i tachografu 

cyfrowego, innym dokumentom potwierdzającym czas pracy kierowcy i rodzaj jego czynności (np. kartom 

                                                                 
17 http://www.czas-pracy.pl/artykul,1801,4387,zmiany-jakie-nastapia-w-czasie-pracy-kierowcow.html 
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drogowym) lub rejestrom opracowanym na podstawie ww. dokumentów, czyli klasycznej ewidencji 

pracowniczej. 

Przedsiębiorca ma ponadto obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy (własnej lub osoby 

niebędącej pracownikiem) przez okres 2 lat od zakończenia objętego nią okresu. W tym drugim przypadku 

przedsiębiorca, na rzecz którego wykonywany jest przewóz drogowy ma ponadto obowiązek wydawać 

kierowcom niebędącym pracownikami kopie ewidencji czasu pracy (nowy art. 26e ust. 2 ustawy). 

Należy wspomnieć, że wraz ze zmianami do ustawy o czasie pracy kierowców w życie weszły nowe 

przepisy ustawy o transporcie drogowym regulujące odpowiedzialność za naruszenia czasu pracy przez 

kierowców niebędących pracownikami. Ponadto przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewóz drogowy 

oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące przewozy drogowe na jego 

rzecz podlegają kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie przestrzegania czasu pracy18. 

Natomiast przeprowadzona potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy 

o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców wynikała z uchwalenia w dniu 24 maja 2013 

r. ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Stanowiła ona komisyjny projekt ustawy 

mający na celu uchylenie przepisu art. 1 pkt 40 w ustawie z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o 

transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567). 

Uchylany przepis przewidział nowelizację z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1265, ze zm.) i dotyczył uprawnień pracowników Głównego Inspektoratu Transportu 

Drogowego przysługujących im podczas wykonywania zadań Inspekcji. 

Zmiana ta ma charakter legislacyjny. Uchylany przepis wszedł w życie z dniem 15 sierpnia 2013 r. i 

wprowadził zmiany w art. 76a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. Jednak zmiany przewidziane w 

uchylanym przepisie zostały już wprowadzone do ustawy o transporcie drogowym z dniem 5 czerwca 2013 

r. na mocy art. 69 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 

poz. 628). 

Ustawa zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawę o czasie pracy 

kierowców nie jest objęta, jednak, zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Przedmiotowy zakres prac nad tą ustawą był bardzo mały i cały przebieg procesu legislacyjnego 

związanego z przedstawieniem projektu tej ustawy aż do jej finału i głosowania w sejmie był bardzo szybki. 

Projekt ustawy wpłynął do sejmu w dniu 20 czerwca 2013 r., zarejesrtowany w bazie aktów sejmowych pod 

nr 149119, przewidywana była tylko jedna zmiana w tej ustawie i dotyczyła ona:  

„Art. 1. W ustawie z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie 

pracy kierowców (Dz. U. poz. 567) w art. 1 uchyla się pkt 40. 

Art. 2. Ustawa weszła w życie z dniem 14 sierpnia 2013 r.” 

                                                                 
18 http://www.czas-pracy.pl/artykul,1801,4387,zmiany-jakie-nastapia-w-czasie-pracy-kierowcow.html (dostęp: 15.10. 2016). 
19http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1491 (dostęp: 15.10. 2016). 
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Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym 

oraz ustawy o czasie pracy kierowców wynikała z uchwalenia w dniu 24 maja 2013 r. ustawy o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej. Ta kluczowa dla możliwości stosowania środków przymusu 

bezpośredniego i broni palnej regulacja została wymuszona przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. 

Ustawa weszła w życie w dniu 5 czerwca 2013 r. Ustawa dokonała m.in. nowelizacji art. 76a ust. 2 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Nowelizacji tego samego przepisu dokonała ustawa z dnia 

5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, która 

w tym zakresie weszła w życie w dniu 15 sierpnia 2013 r. Po tym dniu nowelizacja ta niejako „przykryła” 

zmianę dokonaną w ustawie o środkach przymusu, wprowadzając niewłaściwe odwołania do przepisów 

określających możliwość stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez pracowników 

Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.  

Projekt ustawy miał więc za zadanie dostosowanie przepisów ustawy o transporcie drogowym do 

obowiązujących nowych zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Równoległe 

prace nad dwoma ustawami i wymuszony rozstrzygnięciami Trybunału Konstytucyjnego krótki termin 

wejścia w życie jednej z nich spowodowały niemożność uczynienia tego w trakcie rozpatrywania projektu 

ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

Określony w art. 2 projektu termin wejścia w życie spowodowany był wejściem w życie rozwiązań 

wynikających z ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. 

Skutki prawne wejścia w życie ustawy podane zostały powyżej. Ustawa nie  wywoływała skutków 

społecznych, gospodarczych i finansowych. Ustawa jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

Decyzją Sejmu ustawę uchwalono w dniu 11 lipca 2013 r., i przekazano Prezydentowi oraz 

Marszałkowi Senatu. Senat rozpatrując ją w dniu 12 lipca 2013 r. nie wniósł żadnych poprawek i w  dniu 17 

lipca 2013 r. ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu, który podpisał ją 1 sierpnia 2013 r. 20 

Analizując powyższy przebieg procesu legislacyjnego nad tą ustawą widać, że były to zmiany czysto 

kosmetyczne i dotyczące jednego przepisu, dlatego też cały proces legislacyjny przebiegał bardzo szybko. 

Bark tutaj prac komisji czy też podkomisji. W poszczególnych czytaniach brakowało również pytań. 

Dlatego też, od momentu przekazania projektu do Sejmu do jego podpisania przez Prezydenta nie upłynął 

nawet okres dwóch miesięcy. Powodów tak szybkich prac nad tą ustawą nie należy się dopatrywać w 

celowym pośpiechu w wprowadzeniu w życie, a jedynie w fakcie, że była to zmiana dotyczyła tylko jednego 

punktu ustawy a sam termin jej wprowadzenia określony w art. 2  (termin wejścia w życie) spowodowany 

był wejściem w życie rozwiązań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz 

ustawy o czasie pracy kierowców. 

 

                                                                 
20http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1491 (dostęp: 15.10. 2016). 
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5. Efekty zmian w przepisach dotyczących czasu pracy kierowców i transportu drogowego 

 

Jak już wcześniej wspomniano ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym 

oraz ustawy o czasie pracy kierowców z 11 lipca 2013 r. nie wnosiła specjalnych zmian, gdyż  większość 

zmian wnosiła ustawa z dnia 5 kwietnia o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie 

pracy kierowców.  

W związku z wejściem w  życie przepisów ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o 

transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu 

Transportu Drogowego w Rzeszowie stwierdzili istnienie następujących naruszeń dotyczące niewłaściwej 

organizacji czasu pracy kierowców, które zostały dodane do załącznika nr 3 do ustawy o transporcie 

drogowym ww. ustawą21.  

Tab. 2. Załącznik nr 3 do ustawy o transporcie drogowym 

 

 Rok/Naruszenie 

LP. 

8.2.* LP.8.3.* LP.8.4.* 

2013 0 0 23 w 6 podmiotach 

2014 0 1 101 w 23 podmiotach 

2015 0 1 21 w 11 podmiotach 

2016 0 0 13 w 7 podmiotach 

 

Źródło: WITD Rzeszów 

Należy jednak podkreślić, że zgodnie z art.  68 ust. 1. pkt 2 kontroli, o której mowa w art. 50 pkt 1 lit. 

kontroli podlegają: 

a) przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewozy drogowe, 

b) osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące przewozy drogowe na jego rzecz, 

dlatego też inspektorzy ITD nie posiadają uprawnień do prowadzenia kontroli w powyższym zakresie w 

stosunku do kierowców zatrudnionych przez przewoźników w oparciu o przepisy Kodeksu pracy (umowa o 

pracę, spółdzielcza umowa o pracę, i inne)22.  

Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego 

porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z „pakietu drogowego” trzech rozporządzeń Unii 

Europejskiej dotyczących warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i zasad wykonywania 

przewozów drogowych, tj.: 

                                                                 
21 Informacja Z WITD z Rzeszowa przygotowana przez Naczelnika WITD w Rzeszowie Tadeusza Mika.  
22 Informacja Z WITD z Rzeszowa przygotowana przez Naczelnika WITD w Rzeszowie Tadeusza Mika. 
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– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i 

uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300  

z 14.11.2009, str. 51, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009”, 

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. UE  

L 300 z 14.11.2009, str. 72, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009”, 

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w 

sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, z późn. zm.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009” oraz wdrożenia do polskiego prawa art. 2 ust. 1 

dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji 

czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie, w zakresie transportu drogowego. 

 W tym celu uchwalono ustawę z dnia 05.04.2016 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz 

ustawy o czasie pracy kierowców. Istotą wprowadzanych zmian  było wprowadzenie nowych zasad dostępu 

do zawodu przewoźnika drogowego oraz do rynku krajowego i międzynarodowego transportu drogowego. 

Nowelizacja spowodowała, że podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego wymaga 

uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,  na zasadach określonych w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Wzór zezwolenia oraz zakres niezbędnych danych w nim zawartych 

określony zostanie w drodze rozporządzenia  ministra  właściwego do spraw transportu.    

 Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania 

odpowiedniej licencji wspólnotowej, na zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr  1072/2009 i nr 

1073/2009.  

Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie krajowego przewozu osób: 

samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 

i nie więcej niż  9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na 

wykonywanie krajowego transportu drogowego. Podjęcie  

i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga 

uzyskania licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie 

rzeczy.  

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zastąpiło, funkcjonujące przed 

nowelizacją, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oraz licencje na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego rzeczy. Spowodowało to proces wymiany tych dokumentów na zezwolenie 
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na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jednocześnie zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego uprawnia do ubiegania się o licencję wspólnotową. 

Poniższa tabela prezentuje stan prawny przed nowelizacją oraz zmiany w zakresie wymaganych 

uprawnień przewozowych.  

Tab. 3. Stan prawny przed nowelizacją oraz zmiany w zakresie wymaganych uprawnień przewozowych. 

 

Rodzaj działalności  Uprawnienie przewozowe 

wymagane przed nowelizacją 

Uprawnienie przewozowe wymagane 

po nowelizacji 

Krajowy transport drogowy 

osób  

Licencja na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego 

osób 

Zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego  

Krajowy przewóz drogowy 

rzeczy 

Licencja na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego 

rzeczy 

Zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego 

Działalność gospodarcza w 

zakresie pośrednictwa przy 

przewozie rzeczy  

Licencja na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego 

rzeczy (uprawniająca do 

wykonywania pośrednictwa przy 

przewozie rzeczy) 

Licencja na wykonywanie 

działalności gospodarczej w  zakresie 

pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

Krajowy przewóz osób 

pojazdem samochodowym 

przeznaczonym konstrukcyjnie 

do przewozu 7 – 9 osób łącznie 

z kierowcą 

Licencja na wykonywanie 

krajowego  transportu drogowego 

osób  

Licencja na wykonywanie krajowego  

przewozu osób pojazdem 

samochodowym przeznaczonym 

konstrukcyjnie do przewozu powyżej 

7 i nie więcej niż 9 osób łącznie 

z kierowcą 

 

Krajowy przewóz osób 

samochodem osobowym 

Licencja na wykonywanie 

krajowego  transportu drogowego 

osób 

Licencja na wykonywanie krajowego  

przewozu osób samochodem 

osobowym 

Transport drogowy taksówką Licencja na wykonywanie 

transportu drogowego taksówką 

Licencja na wykonywanie transportu 

drogowego taksówką 

Międzynarodowy transport 

drogowy osób i rzeczy 

Licencja na wykonywanie 

międzynarodowego transportu 

drogowego 

Licencja wspólnotowa wydawana na 

podstawie zezwolenia na 

wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Potrzeba zmian jaka była spowodowana w dziedzinie transportu drogowego wynikała z obowiązku 

wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z „pakietu drogowego” 

trzech rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego 

i zasad wykonywania przewozów drogowych. I, o ile wprowadzone przepisy dotyczące ustanowienia 

wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, jak również 

wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych oraz w sprawie wspólnych 

zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych to właśnie wdrożenie do 

polskiego prawa art. 2 ust. 1 dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 

2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu 

drogowego – spowodowało największą dyskusję zarówno w środowisku kierowców, właścicieli firm 

przewozowych jak również w instytucjach mających dokonywać kontroli tego zakresu prawa23.  

Niejako, że zakres przepisów wprowadzających zmiany w czasie pracy kierowców został już 

omówiony w pracy, chciałbym tutaj skupić się na tym jaki wpływ i jak odbierane są zmiany dotyczące czasu 

pracy kierowców, w środowisku kierowców i firm transportowych, oraz jaki wymierny wpływ przyniosło to 

w ocenie ITD czy PIP.   

Konkludując, pragnę odnieść się do dyskusji jakie były prowadzone na forach branżowych oraz do 

wypowiedzi osób związanych z dziedziną gospodarki jaką jest transport. Od dnia 15 sierpnia 2013r. (część 

przepisów 16 lipca 2013r.) weszła w życie Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013r. o zmianie Ustawy                 o 

Transporcie Drogowym oraz Ustawy o Czasie Pracy Kierowców. „Ustawy ta zawiera uregulowania, które 

dostosowują polskie prawo do przepisów unijnych, a co za tym idzie, wprowadzają istotne dla 

przedsiębiorców, zmiany w obowiązujących przepisach. Najważniejsze zmiany, które obowiązują od 16 

lipca 2013 r., to: - poszerzenie zadań inspekcji w zakresie kontroli przestrzegania czasu pracy 

przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, oraz osób niezatrudnionych przez 

przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz (umowy cywilnoprawne), - 

ustalenie wymiaru czasu pracy osób wykonujących przewozy drogowe, niezatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę (czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie 

rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, czas pracy może być maksymalnie wydłużony do 60 

godzin pod warunkiem, że średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie 

rozliczeniowym), - dodanie w taryfikatorze sankcji za przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy24” 

Kara liczone w zł, a przewidziana za naruszenie czasu pracy dla kierowcy przedsiębiorcy:  

• do 2 godzin - 50 100  

• powyżej 2 do 10 godzin 300 300  

• powyżej 10 godzin 500 500,  

                                                                 
23 http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=812 (dostęp: 15.10. 2016). 
24 Wypowiedź właściciela firmy Spedycyjnej świadczącej usługi na terenie całej Europy – dane zastrzeżone do wiadomości 

autora.  
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- unormowanie konieczności udzielenia przerwy po 6 kolejnych godzinach pracy kierowcy: w wymiarze 30 

minut, gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin - w wymiarze 45 minut, gdy liczba godzin pracy 

przekracza 9 godzin (w sytuacji, kiedy kierowca nie odbiera przerw wymaganych z rozporządzenia WE 

561/2006 – (kara za brak przerwy - 300 zł), - ustanowienie obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy 

przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz osób niezatrudnionych przez 

przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz – (kara za brak ewidencji - 

1000 zł - (konieczność przechowywania przez okres 2 lat)).  

Przykładowy rejestr czasu pracy, dla wyżej wymienionych grup kierowców tworzony przez OCRK: 

Najważniejsze zmiany, które obowiązują od 15 sierpnia 2013r. obejmują: wprowadzenie zezwolenia na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zastępującego licencję krajową, które uprawnia do 

wykonywania transportu drogowego w kraju oraz uprawnia do starania się o licencję wspólnotową na 

transport międzynarodowy, - zdefiniowanie pojęcia bazy eksploatacyjnej przedsiębiorstwa, - ustalenie 

warunków utraty dobrej reputacji i ewentualnie licencji, w przypadku popełnienia ciężkich naruszeń oraz 

możliwości jej zachowania (indywidualna ocena przez organ udzielający licencji). „Czyli na zdrowy rozum 

chłopski, nie będzie już można pokręcić ze ktoś pracuje na umowie zlecenia ponad 160 godzin miesięcznie i 

ma 1000 zł brutto, co znaczy: wyższy ZUS, niższe podatki itp. itd. Tyle by to było co do tych zmian”.25 

W kontekście tych rozważań warto również zacytować wypowiedź pracownika kancelarii prawnej 

reprezentującej i prowadzącej sprawy firm transportowych: „praktyka Inspekcji Transportu Drogowego - no 

cóż, faktycznie jest czasami dziwna, ponieważ w myśl art. 304 §2 Kodeksu postępowania karnego: 

„Instytucje państwowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa 

ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz 

przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do 

czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów 

przestępstwa", a zatem każdy wykryty przypadek powinien trafiać natychmiast do Prokuratury (może 

wówczas byłoby mniej oszołomów na drogach, a frachty odzyskałyby właściwą wartość). Niestety, Ustawa 

o transporcie drogowym zdaje się bagatelizować problem poświadczania nieprawdy w dokumentach, 

używając eufemizmów w stylu: 

• wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub 

w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie 

dodatkowe wpływające na niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia rejestrującego; 

• nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na 

wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności 

kierowcy i przebytej drogi;  

                                                                 
25 Wypowiedź kierowcy firmy transportowej zatrudnionego obecnie na umowę o pracę – dane zastrzeżone do wiadomości autora.  
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• nieprawidłowe operowanie przełącznikiem urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia 

rejestrującego umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy; 

• wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe 

urządzenie rejestrujące, które zostało odłączone; 

• samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego 

zainstalowanego w pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie 

prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi. 

To wszystko są oczywiste przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 271 

§§1-3 Kk”26.  

Ważną kwestią podniesioną w tych wypowiedziach na forum publicznym,  zarówno internetowym 

jak również prasowym, a na pewno zasługującą na zacytowanie jest kwestia poprawy bezpieczeństwa na 

drogach: „dlaczego kierowca jest karany za przekroczenie czasu jazdy? Ponieważ nie jest sam na drodze. 

Przemęczony kierowca, przysypiający za kierownicą, może być niebezpieczny nie tylko dla siebie, ale 

również dla innych uczestników ruchu - stąd penalizacja tego czynu, istniejąca wszak nie tylko w Polsce, w 

Unii Europejskiej czy w krajach będących stroną umowy AETR, ale również np. w USA, Kanadzie, 

Australii i wielu innych cywilizowanych (a także bardziej dzikich niż Polska) krajach świata”27. 

„Jedna uwaga dlaczego kierowca gdy przekroczy czas jazdy np. o 1 godz. jest karany? a pracownik innego 

zawodu za godziny nadliczbowe jest nagradzany?? to wywalczyły Francuskie ZZ i zostały przyjęte jako 

standard Europejski aby kierowca oszołom nie jeździł po 20 h na dobę zabijał ludzi a przed sadem 

powiedział ze szef kazał a on nie wiedział. Dzisiaj za to „nie wiedział” idzie się do więzienia i jest spokój na 

parę lat”28. 

Wiadomym jest, że w kwestiach czasu pracy organami działającymi i kontrolującymi jest ITD i PIP 

czy doczekamy się wspólnych akcji ITD z PIP. Jak twierdzą kierowcy „… w Polsce ITD jest maszynką do 

ściągania pieniędzy, natomiast PIP doskonale wie, jak rozliczany jest polski kierowca. I dopóki nie 

wniesiesz oficjalnej skargi na pewno nie pojawią się w Twojej firmie. Natomiast wstydem jest to, że to nie 

My walczymy o normalne rozliczanie kierowców, lecz Belgowie czy Holendrzy. A nasz Rząd ma to gdzieś 

z prostego powodu: kierowcy przeginają i są z tego tytułu pieniążki, a w przeciwnym przypadku, gdyby 

kierowca był rozliczany zgodnie z przepisami nie będzie "kombinował" i skutkiem tego mniejsze haracze 

dla państwa. Ot taka rzeczywistość”29. 

Reasumując powyższe rozważania dotyczące przepisów ustawy o ruchu drogowym można 

powiedzieć, że każdy rozumie sytuacje związane z pozwoleniem, licencją czy innymi wymaganymi 

                                                                 
26 Wypowiedź pracownika kancelarii prawnej reprezentującej i prowadzącej sprawy firm transportowych – nazwa kancelarii i 

dane pracownika zastrzeżone do wiadomości autora pracy. 
27http://etransport.pl/forum130724.0.html (dostęp: 15.10. 2016). 
28Tamże.  
29 Wypowiedź byłego pracownika ITD – dane zastrzeżone do wiadomości autora pracy. 
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dokumentami, co prawda przedsiębiorcy, którzy muszą wyłożyć na to pieniądze, może oceniają to trochę w 

innych kryteriach. Jednak te zmiany można powiedzieć przeszły bardzo delikatnie, czego nie można 

powiedzieć o zmianach dotyczących czasu pracy kierowców. Ten temat budzi i budził będzie wiele 

kontrowersji, bo zetknie się albo z pracownikiem, który jest zmuszany do tego aby oszukiwać, albo z 

pracodawcą który w związku z naruszeniem czasu pracy poniósł karę. Ale w tym wszystkim można 

powiedzieć jeszcze o innej stronie medalu, czyli o postronnych osobach, które w tym procederze mogły 

ucierpieć jak chociażby ofiary wypadków drogowych, w których uczestniczyli przemęczeni długa jazdą, 

kierowcy.        

Natomiast wprowadzenie w życie ustawy zmieniającej ustawę o transporcie drogowym oraz ustawy 

o czasie pracy kierowców, miało na celu poprawę bezpieczeństwa pracy osób wykonujących kontrole na 

drogach, mowa tu głównie o funkcjonariuszach ITD i o ustawie z dnia 24 maja 2013 r.             o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628). 

Ta kluczowa dla możliwości stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej regulacja 

została wymuszona przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa weszła w życie w dniu 5 

czerwca 2013 r. Ustawa dokonywała m.in. nowelizacji art. 76a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym. Nowelizacji tego samego przepisu dokonała ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o 

zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, która w tym zakresie 

weszła w życie w dniu 15 sierpnia 2013 r. Po tym dniu nowelizacja ta niejako „przykryła” zmianę dokonaną 

w ustawie o środkach przymusu, wprowadzając niewłaściwe odwołania do przepisów określających 

możliwość stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez pracowników Głównego 

Inspektoratu Transportu Drogowego30. 

We wcześniejszych regulacjach pracownicy ITD byli trochę potraktowani po macoszemu, jeżeli 

chodzi o zapewnienie sobie bezpieczeństwa i możliwość stosowania przepisów o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej. „Podczas kontroli dochodziło czasem do niezbyt przyjemnych sytuacji. 

Czasem były one groźne dla życia i zdrowia ale brakowało nam możliwości prawnych w egzekwowaniu 

porządku, samo nałożenie mandatu na firmę transportową było niczym, jak w samochodzie była 

przewożona kontrabanda, trzeba było przymknąć na to oko w obawie o własne życie i zdrowie, teraz jest o 

wiele lepiej w tej kwestii”31.   

W oczach społeczeństwa pracownicy ITD postrzegani są jako organ kontrolujący ruch ciężarówek na 

drodze i autokary  z wycieczkami szkolnymi. Kierowcy, jak zostało zacytowane we wcześniejszej 

wypowiedzi „ITD jest maszynką do ściągania pieniędzy”, nikt zapewne nie patrzył, na pracę tych osób, że 

oni w jakimś stopniu też narażają życie i ochrona w postaci wprowadzonych przepisów jest im potrzebna. 

 

                                                                 
30 http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1491 (dostęp: 15.10. 2016). 
31 Wypowiedź anonimowa funkcjonariusza ITD – dane zastrzeżone do wiadomości autora pracy.   



56 

 

C. 

 

mgr Mirosław Machoń 

 

doktorant Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. 

Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 

 

Własność polskich lasów państwowych w prawie  

 

 Zważywszy na fakt, że lasy polskie w przeważającej części stanowią przedmiot własności Skarbu 

Państwa problematyka własności lasów w Polsce nie budzi większego zainteresowania doktryny. Jedynie 

zagadnienia dotyczące gospodarki leśnej i ochrony lasów były i są przedmiotem zainteresowania prawa. Na 

początku było to jednak prawo zwyczajowe. Dopiero od czasów Kazimierza Wielkiego gospodarkę leśną 

zaczęto regulować prawem stanowionym. W wieku XV sprawy leśne regulował Statut Warcki Władysława 

Jagiełły, który wprowadzał ochronę cennych drzew, w tym cisa. Po nim Statut litewski XVI wieku, a 

następnie: 

- Konstytucje sejmowe, ordynacje i instruktarze w dobrach prywatnych z XVII i XVIII wieku, 

- Uniwersał leśny Stanisława Augusta Poniatowskiego wydany 7 maja 1778 roku, którego  główny nacisk 

położony był na dbałość o trwałość lasów i bezpieczeństwo pożarowe.  

- regulacje leśne państw zaborczych,  

- ustawodawstwo leśne II Rzeczypospolitej z lat 1918-1939 roku oraz ustawodawstwo Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej z okresu 1945-1989 roku. 

W trakcie działań wojennych lasy polskie poniosły wielkie straty.  

Państwo będąc właścicielem lasów ma możliwość wyboru określonego sposobu zarządu nad nimi. 

Skarb Państwa może dokonać wyboru wśród wielu istniejących sposobów zarządu jego mieniem i przyjąć 

takie rozwiązania, które będą gwarantowały najbardziej racjonalne zarządzanie tym dobrem. W Polsce od 

okresu dwudziestolecia międzywojennego wprowadzono określony system zarządu nad lasami. Z dniem 1 

stycznia 1969 roku utworzono jednostkę gospodarczą zwaną Lasy Państwowe. Organizacja ta, w 

przeciwieństwie do obecnie istniejącej struktury Lasów Państwowych, posiadała osobowość prawną oraz 

charakter organu państwowego.  

Obecne uregulowania, które wprowadzono ustawą z dnia 28 września 1991 r., o lasach stanowią, że 

Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nie posiadają osobowości prawnej, reprezentują 

jedynie Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia.  W świetle art. 95 i 96 Kodeksu cywilnego istotą 

reprezentowania innego podmiotu jest dokonywanie czynności prawnych w cudzym imieniu (w imieniu 

podmiotu reprezentowanego), przy czym, czynność prawna dokonana przez przedstawiciela pociąga za sobą 
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skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Działanie w imieniu innego podmiotu oznacza działanie 

obejmujące czynności prawne za ten podmiot, w wykonywaniu jego obowiązków i w ochronie jego praw, w 

celu:  

- wywołania określonych skutków prawnych, odnoszących się do reprezentowanego, 

- wywołania określonych skutków prawnych, odnoszących się do reprezentującego, w celu ukształtowania 

sytuacji prawnej reprezentującego, stosownie do granic i treści umocowania, 

- wywołania określonych skutków prawnych, odnoszących się do innych podmiotów, jeżeli wymaga tego 

ukształtowanie sytuacji prawnej reprezentowanego lub/oraz reprezentującego. 

Czynności prawne wykonywane przez reprezentującego mogą wywoływać skutki dla 

reprezentowanego w zależności od granic umocowania, w sposób: nieograniczony jak i ograniczony. 

Ograniczenie skutków z czynności prawnej dokonywanej przez reprezentującego, odnoszących się do 

reprezentowanego mogą odnosić się, między innymi, do zobowiązań finansowych, Zobowiązania te mogą 

odnosić się do reprezentowanego w pełnym wymiarze zobowiązań albo w niepełnym wymiarze 

zobowiązań. W przypadku pełnego wymiaru zobowiązań reprezentowany ponosi odpowiedzialność za 

zobowiązania reprezentującego, natomiast w przypadku niepełnego wymiaru zobowiązań reprezentowany 

ponosi odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez reprezentującego, jednak tylko w pewnym 

zakresie, w pozostałym zakresie są to zobowiązania reprezentującego. W takim przypadku istnieje 

możliwość, że reprezentowany, w ogóle nie poniesie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe 

zaciągnięte przez reprezentującego. Wówczas mówimy, że wykonywania reprezentacji następuje na pełne 

ryzyko ekonomiczne reprezentującego, co znalazło zastosowanie w odniesieniu do dóbr prawnych, 

wykorzystywanych przez Lasy Państwowe, do prowadzenia działalności gospodarczej. Aktem prawnym, 

sankcjonującym takie zdarzenie jest przepis art. 50 ustawy o lasach, w którym określono, że Państwowe 

Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” prowadzi działalność na zasadzie samodzielności finansowej i 

pokrywa koszty działalności z własnych przychodów. Powyższa norma prawna pozwala identyfikować 

obszary skutków prawnych odnoszących się zarówno do Skarbu Państwa jak i do Lasów Państwowych, 

związanych z prowadzeniem przez Lasy Państwowe, uprawnionej działalności w imieniu Skarbu Państwa.  

Jak już wspomniano, w myśl art. 50 ustawy, Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie 

samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów. 

Zasada racjonalnego ustawodawcy, pozwala stwierdzić, że pod pojęciem działalności prowadzonej 

przez Lasy Państwowe rozumieć należy całą działalność prowadzoną w zakresie gospodarki leśnej, w której 

wyróżnia się działalność podstawową i działalność uboczną1.  

Samodzielność finansowa i ponoszenie kosztów działalności z własnych przychodów Lasów 

Państwowych, kłóci się jednak z normą zawartą w art. 54 u.o.l., zgodnie z którą „Lasy Państwowe 

                                                                 
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r., w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w 

Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, §4 ust. 1 pkt 2.  
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otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez administrację rządową, a w 

szczególności na: wykup lasów i gruntów do zalesień oraz ich rekultywację, a także wykup innych gruntów 

w celu zachowania ich przyrodniczego charakteru, wykonywanie krajowego programu zwiększania 

lesistości, o którym mowa w art. 14 ust. 2a, oraz pielęgnację i ochronę upraw i młodników powstałych w 

ramach realizacji tego programu, zagospodarowanie i ochronę lasów w przypadku zagrożenia ich trwałości, 

o którym mowa w art. 12 ust. 1, sporządzania okresowych, wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów, 

aktualizacji stanu zasobów leśnych oraz prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów, o 

których mowa w art. 13a ust. 1 pkt 2 i 3, opracowywanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody 

znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, ich realizację oraz ochronę gatunkową roślin i zwierząt, 

finansowanie edukacji leśnej społeczeństwa, w szczególności poprzez tworzenie i prowadzenie leśnych 

kompleksów promocyjnych, zakładanie ścieżek przyrodniczo – leśnych.  

W art. 2 ustawy zapisano, że przepisy ustawy stosuje się do lasów, bez względu na formę ich 

własności. Szczegółowa struktura własności lasów w Polsce przedstawia się następująco: 

Lasy Państwowe – 77,0%, 

Lasy w parkach narodowych – 2,0%, 

Inne lasy Skarbu Państwa – 1,2%, 

Lasy gminne – 0,9%, 

Lasy prywatne osób fizycznych – 19,2%, 

Inne lasy prywatne – pozostały odsetek. 

W literaturze przedmiotu, występują różne definicje lasu. W naukach leśnych, las określany zostaje, 

najczęściej, jako kompleksowy, odnawialny zasób przyrody, powstały w procesie lasotwórczym, w którym 

roślinność swoista dla danego regionu biogeograficznego i wyróżniająca się wybitnym, ilościowym 

udziałem drzew rosnących zwarcie, świat zwierzęcy, klimat lokalny, stosunki wodne i gleba, związane są ze 

sobą wzajemnymi wpływami i współzależnościami2.  

W znaczeniu przyrodniczym las postrzegany jest natomiast jako swoisty zespół biologiczny, 

wyróżniający się zwartą roślinnością (drzewa, krzewy i poszycie leśne), miejsce życia licznych gatunków 

zwierząt, odnawialny zasób naturalny środowiska geograficznego, najdoskonalsza formacja, nie tylko 

roślinna ale i zwierzęca, a w sensie ogólnym – biologiczna. W znaczeniu ekonomicznym jest to natomiast 

sposób użytkowania ziemi, miejsce produkcji, przede wszystkim drewna i produktów drewnopodobnych 

oraz runa leśnego.3  

Wiele trudności sprawia zdefiniowanie lasu w języku prawniczym. Różnorodność terminologiczną 

trafnie określa W. Radecki, pisząc, że las w znaczeniu przyrodniczym stanie się lasem w znaczeniu 

                                                                 
2 T. Molenda, Mała Encyklopedia Leśna, Warszawa 1980, s. 332. 
3 T.M. Łaguna, M. Witkowska-Dąbrowska, Ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi, Białystok 

2005, s. 52. 
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prawnym dopiero wtedy, gdy zostanie, w określonym trybie, przeznaczony do produkcji leśnej4, pomimo, iż 

samo związanie gruntu z gospodarką leśną, czyli to, co jest w hipotezie art. 3 pkt 2 ustawy o lasach, nie 

wystarczy aby ów grunt uznać za las5. Sytuację komplikuje pojęciowe znaczenie lasu – jako własności 

prywatnej i lasu stanowiącego własność publiczną, pomimo,  jednoznacznego, jak mogłoby się wydawać, 

określenia zawartego w art. 2 ustawy o lasach, według którego leśnictwo jest jedno, niezależnie od tego, 

czyją własnością jest las6.  

Różnorodność znaczeniowa terminu „las”, wskazana jest między innymi w rzecznictwie sądowym7, 

sprawozdaniach unijnych i rozporządzeniach organów decyzyjnych, jak również w badaniach doktryny. W 

dwóch aktach wykonawczych, Komisja Europejska8 rekomendowała dostosowanie definicji lasów i 

obszarów zalesionych w państwach członkowskich, do definicji używanej przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rozwoju – FAO14 i Eurostat, w myśl której las to: obszar o 20-

procentowym pokryciu koroną drzew, dla krajów rozwiniętych i 10-procentowym, dla krajów rozwijających 

się, przy czym, w państwach członkowskich uwzględnia się zarówno obszar w granicach od: 0,05 ha (w 

Austrii i Francji) do: 2,0 ha (w Wielkiej Brytanii), jak i powierzchnię koron drzew od: 10 do 30%.  

Pomimo, iż regulacje krajowe, państw członkowskich UE wskazują na względną skuteczność 

dyrektyw odnośnie definiowania pojęcia „lasu”, to jednak każde państwo, z powodu różnorodności 

społecznego rozumienia „lasu”, jako wartości w różnych systemach prawnych, uregulowało pojęcie lasu, w 

sposób odmienny, co potwierdzają przeprowadzone badania, krajowych regulacji prawnych państw 

członkowskich UE9.  

W Niemczech „las” stanowi każdy grunt pokryty roślinnością leśną. Gruntami leśnymi są także 

„zręby, drogi leśne, linie podziału powierzchniowego, strefy ochronne, halizny i płazowiny, łąki leśne, 

pastwiska dla zwierząt, składowiska drewna i inne powierzchnie służące lasom i związane z gospodarką 

leśną”10. Prawo niemieckie, w ustawie z 2 maja 1975 r., o zachowaniu lasów i wspieraniu leśnictwa 

przewiduje ponadto, możliwość odmiennych uregulowań przez poszczególne kraje związkowe, wraz z 

możliwością zaliczenia innych gruntów, w tym plantacji choinkowych i stroiszowych11.  

                                                                 
4 W. Radecki, Paragraf i środowisko. Prawna definicja gruntu leśnego i lasu, Aura 2011, nr 5, s. 36. 
5 A. Habuda, Polskie prawo leśne, Prawna definicja lasu i kategoryzacja lasów, Warszawa 2016, s. 103. 
6 W. Radecki, Ustawa o lasach, komentarz, wydanie III zaktualizowane, Warszawa 2008, s. 24. 
7 Zob. m.in. : wyrok NSA w Warszawie z 29 czerwca 2006 r., sygn.. akt: II FSK 1606/05; wyrok NSA  oz. we Wrocławiu z 17 

kwietnia 1996 r., sygn. akt: SA/Wr 118/95.   
8 Rozporządzenie Komisji  (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r., ustalające szczegółowe zasady stosowania 

rozporządzenia Rady nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)-Dz. Urz. UE L 2006.368.15, oraz drugi akt: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 

1320/2006 z 5 września 2006 r., ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, określonego w 

rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1698/2005 – Dz. Urz. UE L 2006.243.6. 
9 M. Geszprych, Wpływ regulacji unijnych na kształtowanie gospodarki leśnej w lasach prywatnych w prawie polskim, 

„Kwartalnik Prawa Publicznego” 3-4/2008, s. 100 i nast.  
10 BGBI. IS.1037, BGBI IS. 1474, niemiecka ustawa o lasach. 
11 Ustawa z 2 maja 1975  r., o zachowaniu lasów i promocji leśnictwa (BGBI. IS.1037).  
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Słowem kluczowym dla rozważań nad własnością polskich lasów jest własność, którą jako funkcję 

rozwoju stosunków społecznych, gospodarczych i politycznych, w świetle obowiązującego prawa, zalicza 

się do podstawowych praw rzeczowych.  

Pojęcie własności jest wieloznaczne i sięga starożytności. W Polskim prawie pojęcie „własności”, 

występuje dopiero w wieku XVI, wraz z pojawieniem się odrębnej własności posesoryjnej i petytoryjnej. W 

wieku XVIII, w związku z wydzielaniem lasów z własności feudalnej, jako odrębnych gospodarstw leśnych, 

zaczyna pojawiać się określenie „własność gospodarstwa leśnego”. Obecnie, w mowie potocznej grupy 

zawodowej – leśników, jak również w doktrynie leśnej, przyjęto używanie terminu „własność leśna”,12 

pomimo, iż określenie to nie zostało wymienione expressis verbis w żadnych przepisach prawa.  

Uprawnienia właściciela, stosownie do normy zawartej w treści art. 140 k.c., możliwe są do 

wykonywania jedynie w granicach określonych przez ustawy i względy aksjologiczne zwane zasadami 

współżycia społecznego,  oraz względy teleologiczne, zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem 

tego prawa. Zasady współżycia społecznego mają na celu ochronę społecznie akceptowanych wartości, co z 

aksjologicznego punktu widzenia identyfikuje je z normami moralnymi.   

Społeczno-gospodarcze przeznaczenie, jako klauzula generalna, w odniesieniu stricte leśnym budzi 

jednak poważne wątpliwości. Lasem jest grunt: o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty 

roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej 

pozbawiony: a) przeznaczony do produkcji leśnej, b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład 

parku narodowego albo c) wpisany do rejestru zabytków, 2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod 

wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie 

podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca 

składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne (art.3). Las pełni 

wiele funkcji, np.: gospodarczą czy ekologiczną. Pełni również ważne funkcje społeczne. Aby las mógł 

przetrwać, w dobrym stanie, dla następnych pokoleń, przy zachowaniu wszelkich zasad racjonalnej i 

zrównoważonej gospodarki, to jedyną możliwą formą korzystania z lasu byłby zbiór płodów rolnych i runa 

leśnego, uprawianie rekreacji i innych form wypoczynku. Tak jednak nie jest. Przedsiębiorstwo Lasy 

Państwowe, zważywszy na pełnioną funkcję gospodarczą i produkcję drewna, zmuszone są, co prawda do 

zgodnego z obowiązującymi ustawami i zasadami, działania niezgodnego z zasadami współżycia 

społecznego.    

Pozytywną stronę uprawnień właściciela wyraża rzymska triada:  

- ius possidendi (prawo posiadania) – polegającego na sprawowaniu faktycznego władztwa nad rzeczą 

(corpus), w powiązaniu z zamiarem wykonywania określonego prawa podmiotowego do tej rzeczy 

osobiście lub za inny podmiot (animus);  

                                                                 
12 A. Klocek, Rentowność  gospodarstwa leśnego a formy własności leśnej, Sylwan, 2000, s. 5. 
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- (ius utendi, fruendi, abutendi (prawo korzystania i pobierania pożytków, zużycia rzeczy, dokonywania 

dyspozycji faktycznych rzeczą) oraz  

- ius disponendi (prawo rozporządzania rzeczą i urzeczywistniania możliwości wyzbycia się tego prawa oraz 

obciążania go innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi).   

Własność lasów, w obecnym kształcie, obejmuje własność Skarbu Państwa i własność innych 

podmiotów. Podział ten, pomimo zapisu art. 2 ustawy o lasach,  którym prawodawca zamierzał zrównać 

stosowanie przepisów o lasach, niezależnie od formy ich własności, nie został osiągnięty przez 

ustawodawcę, a co gorsze przyniósł efekt przeciwny. Pomimo deklaracji równego traktowania wszystkich 

właścicieli lasu, bez względu na formę własności, ustawa o lasach inaczej odnosi się do własności lasów 

Skarbu Państwa zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, a inaczej do prawa własności lasów 

innych podmiotów.13    

Należy podkreślić, iż omawiana, własność dotyczy lasów państwowych zarządzanych przez 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP). Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 28 września 

1991 r., o lasach, lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe (PGL LP). Lasy Państwowe, jako statio fisci, są państwową jednostką organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, które w stosunkach cywilnoprawnych działają w ramach swoich zadań, w 

imieniu i na rzecz Skarbu Państwa. Wcześniej wspomniana Rzymska triada, w powiązaniu z art. 140 k.c., 

nie wyczerpuje  jednak wszystkich elementów własności składających się na własność lasów w Polsce.  

Duże znaczenia, w tym względzie mają przepisy szczególne lex specialis. Dowodzi temu np. art. 336 

k.c., w myśl którego zarządca lasu, będący posiadaczem zależnym, nie może dowolnie rozporządzać lasem. 

Nie może również zbyć lasu osobie trzeciej. W tej sytuacji uprawnionym jest stwierdzenie, iż Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe utworzone na mocy ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach – będąc 

podmiotem gospodarki narodowej  nie legitymują się formalnym tytułem własności do lasów będących w 

ich zarządzie a jedynie posiadaniem zależnym o charakterze zarządczym. Lasy legitymują się natomiast 

zdolnością prawną oraz wynikającą z niej zdolnością do czynności cywilnoprawnych. Zdolność prawna to 

zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych. Zdolność prawna jest atrybutem każdego 

podmiotu prawa: Skarbu Państwa, osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej będącej osobą prawną, jak 

również jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa nadaje zdolność prawną. Jednostki 

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa nadała zdolność prawną, korzystając z tej 

zdolności, legitymują się zdolnością do czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych daje 

możliwość samodzielnego kształtowania własnej sytuacji prawnej, poprzez, między innymi, przyjmowaniu i 

składaniu oświadczeń woli, mających na celu powstanie, zmianę lub ustanie stosunków cywilnoprawnych. 

Zakres reprezentowania Skarbu Państwa, w stosunkach cywilnoprawnych, przez Lasy Państwowe, 

obejmuje: wybór i zawieranie umów cywilnoprawnych na: dostawy, usługi obce (nie wyłączając usług 

                                                                 
13 Jednym z przykładów jest odpowiednio - Plan urządzania lasu i uproszczony plan urządzania lasu. 
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bankowych jak również usług obejmujących ocenę gospodarki leśnej w ramach tzw. procesu certyfikacji), 

roboty, realizację przedsięwzięć kooperacyjnych, jeżeli wiąże się to z oddziaływaniem na stan zasobów 

majątkowych Skarbu Państwa, lub na mienie Skarbu Państwa w zarządzie LP, a także umów na korzystanie 

z cudzych wartości intelektualnych (jeżeli ma to wpływ na stan mienia Skarbu Państwa w zarządzie LP), 

wybór i zawieranie umów (porozumień) cywilnoprawnych, związanych ze zbywaniem produktów 

rynkowych i nierynkowych, wytwarzanych przez Lasy Państwowe jako mienie Skarbu Państwa (nie 

wyłączając wszelkich usług świadczonych na rzecz administracji publicznej, jeżeli stanowią mienie Skarbu 

Państwa),wybór i zawieranie umów (porozumień) cywilnoprawnych, związanych ze zbywaniem (nie 

wyłączając zamian i wymian) mienia Skarbu Państwa, niebędącego produktami działalności wytwórczej 

Lasów Państwowych (z zastrzeżeniem co do procedowania decyzji o zbyciu w drodze sprzedaży lasów i 

innych gruntów), zawieranie umów (porozumień), związanych z absorpcją „pomocowych” środków 

pieniężnych (i innych zasobów majątkowych) ze źródeł zagranicznych, a także nieodpłatne przyjmowanie 

środków pieniężnych oraz innych składników majątkowych od jednostek sektora finansów publicznych, 

darczyńców oraz pozostałych podmiotów (nie wyłączając przekazywania mienia Skarbu Państwa pomiędzy 

jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych), składanie oświadczeń woli, oddziaływujących na 

dostawców, usługodawców, wykonawców, nabywców i inne właściwe podmioty, w trakcie realizacji umów 

i porozumień), wykonywanie biernych czynności prawnych (administracyjno-prawnych, prokuratorsko-

prawnych, policyjno-prawnych, a także sądowych i procesowych), związanych z szeroko rozumianą 

ochroną mienia Skarbu Państwa (nie wyłączając zawiadomień o czynach wyczerpujących znamiona 

przestępstwa lub wykroczenia, na szkodę mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Lasów 

Państwowych)14.   

Lasy Państwowe nawiązują również stosunki cywilnoprawne nie stanowiące przejawu 

reprezentowania Skarbu Państwa. Do takich stosunków zaliczyć można, między innymi: umowy o pracę, 

które zawierane są w imieniu jednostek Lasów Państwowych, jako pracodawców, umowy zlecenia i umowy 

o dzieło, które nie są zawierane w imieniu Skarbu Państwa, lecz w imieniu Lasów Państwowych, jeżeli 

wykonanie ich nie wymaga wykorzystania mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Lasów 

Państwowych i nie ma wpływu, w sposób istotny, na stan mienia Skarbu Państwa, oraz przy założeniu, że 

efekty z realizacji tych umów nie mają charakteru majątkowego.            

W tak ukształtowanej rzeczywistości nie uprawnionym jest twierdzenie Dyrekcji Generalnej Lasów 

Państwowych (DGLP), że „Lasy, będące w zarządzie Lasów Państwowych, choć z formalnego punktu 

widzenia są własnością Skarbu Państwa, to z punktu widzenia roli i znaczenia w gospodarce zasługują na 

traktowanie jakby były przedmiotem wspólności majątkowej społeczeństwa”15.  

                                                                 
14 K. Tomaszewski, Referat na potrzeby prac nad Narodowym Programem Leśnym, Ośrodek Rozwojowo – Wdrożeniowy Lasów 

Państwowych, Bedoń 2016, s. 7 i 8.  
15 K. Tomaszewski, Państwowe Gospodarstwo Leśne” Lasy Państwowe Statut oraz Forma Organizacyjno- Prawna,( wydanie IV- 

poprawione i uzupełnione),Warszawa 2015, s.1.  
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Partykuła  „jakby” pot. spójnik wprowadzający zdanie podrzędnie warunkowe, osłabia dosłowność 

rozumienia znaczenia wyrazu, do którego się odnosi, albo dosłowność porównania, którego jest członem: 

„niby”.16 Przytoczonemu twierdzeniu z zastosowaniem partykuły „jakby były” brak wartości logicznej, 

koniecznej dla tekstów prawa. „Zdanie w sensie logicznym wyraża sąd, tzn., jakąś myśl odnoszącą się  w 

sposób sprawozdawczy do jakiegoś stanu rzeczy.17 Można na przykład stwierdzić, że dany przedmiot ma 

taką to a taką cechę, że należy do pewnej klasy przedmiotów, że między danymi przedmiotami zachodzi 

określony stosunek, itp. Zdanie jest prawdziwe, gdy istnieje stan rzeczy, którego istnienie to zdanie 

stwierdza, jest zaś fałszywe, gdy ten stan rzeczy nie istnieje.18 

Prawdziwym .jest natomiast twierdzenie (DGLP), że „Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe stanowi odrębny, względem Skarbu Państwa, podmiot praw i obowiązków, chociaż nie ulega 

wątpliwości, że w kształtowaniu stosunków cywilnoprawnych – Skarb Państwa, jako podmiot praw i 

obowiązków (praw i obowiązków dotyczących mienia tej osoby prawnej, znajdującego się w zarządzie 

Lasów Państwowych) korzysta z działania Lasów Państwowych jako swojego reprezentanta, (swojego 

ustawowego przedstawiciela), albowiem jako osoba prawna bez organów oraz bez struktury organizacyjnej, 

obejmującej stanowiska pracy, nie jest oczywiście w stanie, w ogóle prowadzić działalności wytwórczej 

obejmującej w szczególności czynności faktyczne.     

Konkludując, w trosce o przyszłość lasów w Polsce i stan zdrowia naszego społeczeństwa pozwalam 

sobie na sformułowanie postulatów de lege ferenda, w zakresie regulacji i kierunków rozwoju tego dobra 

publicznego, którym są lasy: 

1.  Mechanizm działania prawa powinien być opierany przez człowieka na wartościach ludzkiego 

istnienia, zapewniające byt jednostki i jej rozwój w ramach różnorakich więzów zależności, jakie niesie ze 

sobą życie społeczne. Pod tym kątem widzenia ma być tworzony i mają być wypracowane, w jego zasięgu 

rozwiązania, zanim będzie wykorzystany dla praktyki prawa pozytywnego.19  

2.  Ustawa o lasach z 1991 r., nie spełnia wymogów stawianych współczesnej rzeczywistości, 

wyznaczonej normami prawa europejskiego, a także zmianami zachodzącymi w prawie polskim. Należy 

stwierdzić, że Unia Europejska zainteresowana jest ochroną lasów i gospodarką leśną20.

                                                                 
16 A. Markowski, Nowy Słownik Poprawnej Polszczyzny, PWN, Warszawa 1999, s. 301.  
17 K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, wyd. 2,Warszawa 1974, s. 28. 
18 A. Tarski , Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, Warszawa 1933, s. 34. 
19 J. Filipek, Prawo administracyjne w mechanizmie prawa, Kraków 2012, s. 16. 
20 M. Geszprych, Wpływ regulacji unijnych na kształtowanie gospodarki leśnej w lasach prywatnych w prawie polskim, 

Kwartalnik Prawa Publicznego  2008, nr 3-4, s. 99-117. 
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III. Recenzje książek 

 

A. 

 

Recenzja książki Grzegorza Maronia, Osoba świętego Jana Pawła II w polskim porządku 

prawnym, Warszawa 2016 ( Instytut Wydawniczy Pax) ss.360 

 

Publikacja „Osoba świętego Jana Pawła II w polskim porządku prawnym” autorstwa Grzegorza 

Maronia jest atrakcyjną lekturą dla czytelników zainteresowanych różnymi zagadnieniami nauk 

społecznych. Praca jest przede wszystkim - z założenia - publikacją prawniczą. Jednakże wiele 

interesujących treści odnajdą w niej także socjolodzy, teologowie, bądź politolodzy. Stanowi czwartą 

książkę wydaną przez tego autora (nie licząc publikacji zbiorowych).  

Recenzowana praca odznacza się unikatowym charakterem poprzez kompleksową, a zarazem 

stosunkowo zwięzłą prezentację związków Jana Pawła II z systemem prawa i administrowania publicznego 

w Polsce. Odpowiada zarówno potrzebom poznawczym przedstawicieli nauki bądź praktyki prawa, jak i 

tych czytelników, którzy cechują się niewielką orientację w prawie. Tekst książki jest możliwie prosty, a 

zarazem odpowiada także w pełni standardom pracy naukowej. 

Tematykę recenzowanej publikacji należy uznać w pełni za oryginalną. W zakresie nauk prawnych 

praca dotyczy przede wszystkim: prawa konstytucyjnego, administracyjnego, teorii i filozofii prawa, 

socjologii prawa, nauki administracji. Nawiązuje także do zagadnień sfery prawa kanonicznego (w 

szczególności – tematyki kościelnego prawa publicznego). Literaturze naukowa – zarówno polska, jak i 

zagraniczna nie zawiera żadnej książki, która byłaby poświęcona wyłącznie związkowi jednego ze 

współczesnych papieży z kulturą prawną danego państwa. Natomiast można odnaleźć liczne publikacje, 

które dotyczą wielu wypowiedzi Jana Pawła II dotyczących różnorakich zagadnień życia społecznego – 

także tych nieobojętnych dla systemów prawnych. Jednakże cechują się one innym zakresem dyskursu1.  

Należy także podkreślić, iż we współczesnej literaturze nauk prawnych nie ma wielu pozycji dotykających 

swoją tematyką zarówno prawa kanonicznego, jak i prawa świeckiego2. Recenzowana praca należy do tych 

wyjątków3.    

                                                                 
1 Przykładowo por. T. Rozkrut, Jan Paweł II do Roty Rzymskiej (1979-2003), Tarnów 2003; bądź (red.) M. Jagosz, S. Pamuła, 

Nauczanie społeczne Kościoła integralną częścią Jego misji, Rzym 1996. Wykazy licznych prac dotyczących dziedzictwa 

pontyfikatu Jana Pawła II można odnaleźć na witrynie: http://www.jp2doc.pl (dostęp: 10.03. 2017). 
2 Niewielka liczba prawników niebędących duchownymi kościołów posiada dziś wiedzę na temat prawa kanonicznego, które jest - 

skądinąd - aktualnym, żywym, najdłużej działającym systemem prawnym ludzkości. 
3 Jako przykłady aktualnych pozycji wydawniczych, które dotyczą „obydwóch praw” można wskazać: J. Coughlin, Canon Law. A 

Comparative Study with Anglo-American Legal Theory, Oxford 2010 oraz P. Kroczek, Wychowanie. Optyka prawa polskiego i 

prawa kanonicznego, Kraków 2013. 
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Autorem książki jest doktor prawa Grzegorz Maroń. Autor publikacji jest adiunktem w Katedrze 

Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, autorem 4 książek4 i około 70 wypowiedzi naukowych z zakresu nauk prawnych5. 

Doktoryzował się w 2010 roku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie 

dysertacji „Zasady prawa. pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie 

konstytucyjnym”6. Zainteresowania naukowe Grzegorza Maronia dotyczą: zasad prawa, roli religii w 

praktyce tworzenia i stosowania prawa (zwłaszcza rola religijnej argumentacji w procesie orzeczniczym), 

instytucji ślubowania i przysięgi, wolności słowa (zwłaszcza w kontekście kwestii aborcji, 

homoseksualizmu, islamu, imigracji), instytucji uchwał okolicznościowych oraz problemowych, 

jurysprudencji feministycznej. Autor pracy jest także aktywnym członkiem kilku stowarzyszeń naukowych7. 

Praca liczy 360 stron. Zawiera siedem głównych jednostek redakcyjnych (wprowadzenie, wstęp, pięć 

rozdziałów oraz zakończenie). Ma twardą oprawę w niebieskiej kolorystyce. Na stronie tytułowej okładki 

umieszczono kompozycję graficzną budynku sejmu i zdjęcia Jana Pawła II z drugiej połowy jego 

pontyfikatu. Postać materialną książki można określić - jako trwałą oraz estetyczną. Recenzentem 

naukowym książki był ks. dr hab. P. Steczkowski, prof. UR.  

Wprowadzenie poprzedza cytat z przemówienia papieskiego w Sejmie RP z dnia 11 czerwca 1999 

roku, w którym papież podkreśla zasadniczą rolę dla demokratycznego państwa prawnego jaką spełnia 

sprawiedliwy porządek prawny, którego fundamentem zawsze i wszędzie winien być człowiek. Autorem 

wprowadzenia jest abp Mieczysław Mokrzycki8, który wspomina myśl i nauczanie Jana Pawła II. Zaleca z 

lekturę książki ukazującej związki polskiego porządku prawnego z osobą papieża z Polski: „szczególnie 

dzisiaj, kiedy poprzez liberalizację prawa zostają zacierane granice pomiędzy ustanowionym przez Boga 

porządkiem prawnym, a stanowionym przez człowieka prawem”. 

G. Maroń pisze we wstępie o głównym celu publikacji: „ukazanie zróżnicowanych - tak w formie, 

jak i w treści – odwołań do osoby Jana Pawła II w polskim porządku prawnym, dokładnie w 

prawodawstwie, praktyce stosowania prawa oraz w rodzimej jurysprudencji. Rozpoznawanie przypadków 

odniesień do personaliów Ojca Świętego na poziomie przepisów prawnych, decyzji stosowania prawa i 

prawniczych prac naukowych połączono z przybliżeniem tych instytucji prawnych czy partykularnych 

typów aktów prawnych, do których te przypisy przynależą…”. Należy zauważyć, że autor publikacji określa 

jak rozumie pojęcie porządku prawnego (na użytek recenzowanej pracy): „system prawny w jego 

operacjonalizacji, czyli obok systemu prawnego jako całokształtu uporządkowanych norm prawnych 

                                                                 
4 Zasady prawa. pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011; Wstęp do 

Prawoznawstwa, Rzeszów 2011; Święci patroni prawników, Rzeszów 2011. 
5 Por. https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Maron/publications?pubType=article (dostęp: 10.03. 2017). 
6 http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=226191&lang=pl (dostęp: 10.03. 2017). 
7 M.in. Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES” (por. http://fontes.wsiz.pl/czlonkowie (dostęp: 10.03. 

2017). 
8 Metropolita lwowski i sekretarz papieski Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Por. biogram na witrynie archidiecezji lwowskiej: 

https://www.rkc.lviv.ua (dostęp: 10.03. 2017). 
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wyrażonych w obowiązujących przepisach prawnych, jak i praktykę orzecznicza (decyzyjna) polskich 

sądów i trybunałów (organów administracji publicznej) oraz dorobek jurysprudencji”. 

Rozdział pierwszy „Odwołania do osoby Jana Pawła II w aktach prawnych naczelnych i centralnych 

organów władzy publicznej” dotyczy bezpośrednich odniesień do osoby papieża z Polski na poziomie 

języka prawnego – czyli wedle autora pracy – języka przepisów prawnych. Przedmiotem tej jednostki 

redakcyjnego tekstu są m.in.: akty prawne nadające patronat Jana Pawła II instytucjom edukacyjnym bądź 

akty prawne wydane w związku z pielgrzymkami i śmiercią papieża z Polski. Przykładem jest ustawa z dnia 

27 lipca 2005 roku o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II9. Inną egzemplifikacją jest 

dokonana przez autora książki prezentacja podstaw prawnych emisji przez Narodowy Bank Polski banknotu 

i monet z wizerunkiem Jana Pawła II oraz tekstami dotyczącymi jego pontyfikatu (np. „Niech Zstąpi Duch 

Twój! I odnowi oblicze Ziemi, Tej Ziemi!”).  

Kolejny rozdział jest zatytułowany jako „Odwołania do osoby Jana Pawła II w uchwałach i 

zarządzeniach organów samorządu terytorialnego”. Autor książki poddał analizie różnorakie, liczne uchwały 

i zarządzenia organów jednostek samorządu terytorialnego. G. Maroń zaznacza, iż przyjmuje koncepcję 

uchwał sensu largo, które mogą mieć także nienormatywny oraz niewiążący charakter. Analizuje w tym 

zakresie orzecznictwo sądów i piśmiennictwo. Autor publikacji prezentuje wielość uchwał 

okolicznościowych (dotyczących przede wszystkim upamiętnienia: osoby, zgonu, pielgrzymek bądź całego 

pontyfikatu, a też ustanowienia roku lub dnia papieskiego, czy patronatu). Wskazuje także uchwały 

przyznające Janowi Pawłowi II godności honorowe, nadające jego imię lub wydane w sprawie wzniesienia 

pomnika papieża, czy wmurowania tablicy). Autor pracy przedstawia także osobę papieską w symbolach 

jednostek samorządu terytorialnego. Przykładowo herb gminy Płaska zawiera „łódź papieską” (jako 

świadectwo historyczne spływu Jana Pawła II po Kanale Augustowskim, który biegnie też przez teren tej 

gminy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
9 Dz.U. 2005, nr 155, poz. 1296. 
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Rys. 1 Herb gminy Płaska10 

 

 

 

 

W rozdziale znajdują się też rozważania na temat kwestii wyrażania przez Kościół negatywnego 

zdania co do nadawanie imienia papieskiego instytucjom publicznym. Na przykład Burmistrz Miasta 

Chrzanowa w 2011 roku zwrócił się do metropolity krakowskiego o wyrażenie zgody na nadanie miejskiej 

bibliotece imienia papieża z Polski. Jednakże kardynał odpowiedział, że w bibliotece publicznej znajdują się 

(względnie mogą się znaleźć) pozycje wydawnicze, których łączenie z osobą zamierzonego patrona trudno 

uznać za właściwe.  

Rozdział trzeci „Odwołania do osoby Jana Pawła II w aktach stosowania prawa” ma za cel ustalenie 

czy i – ewentualnie - jak osoba papieża z Polski oddziaływuje na procesy stosowania prawa w kraju nad 

Wisłą. G. Maroń podkreśla pośredni charakter tych związków. Rozumie osobę papieską przede wszystkim 

jako pewien symbol, a nie jednostkowy podmiot prawa. W trakcie pontyfikatu Jan Paweł II nie był w Polsce 

stroną żadnego postępowania. Jedynie po śmierci papieża pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej 

wszczął a następnie umorzył śledztwo w sprawie zamachu z maja 1981 roku. Rozdział dotyczy spraw 

cywilnych (np. ochrony dóbr osobistych naruszonych znieważeniem Jana Pawła II) i karnych (np. 

szczególnie obciążającej sprawcę okoliczności dokonywania włamania w trakcie uroczystości 

beatyfikacyjnych Jana Pawła II), a także zagadnień prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego. Autor 

porusza tytułowe zagadnienie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Miedzy innymi wskazuje na 

rozbieżność w wyrokach w zakresie uznawania dnia pogrzebu Jana Pawła II za dzień wolny od pracy 

(odnośnie biegu terminów wnoszenia środków zaskarżenia)11. Z kolei nauczanie papieskie było powoływane 

w wyrokach oddalających skargi na odmowy udzielenia zgody na odbywanie zastępczej służby wojskowej - 

                                                                 
10 http://www.plaska.pl/strona-129-herb.html (dostęp: 10.03. 2017). 
11 Por. sygnatury spraw z orzeczeniami NSA: II GSK 153/06 bądź I FSK 948/05. 
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z racji powoływania się na wyznawaną religię rzymsko-katolicką12. G. Maroń podsumowując rozdział 

konkluduje, że oddziaływanie osoby papieskiej na stosowanie prawa jest ograniczone. 

Czwarty rozdział jest zatytułowany „Papież Jan Paweł II jako przedmiot czci religijnej w rozumieniu 

art. 196 k.k.. Dotyczy - z zasady - penalizacji obrazy uczuć religijnych. Autor przytacza liczne przykłady 

zniewag w przestrzeni publicznej wymierzonych w osobę papieską – za życia i po śmierci. Prezentuje bieg 

właściwych im spraw karnych, bądź dyscyplinarnych. W szczególności G. Maroń przedstawia bieg sprawy 

przeciwko J. Urbanowi, który opublikował w 2002 roku artykuł pod tytułem „Obwoźne sado-maso”. Sąd 

okręgowy wymierzył oskarżonemu karę grzywny. Jednakże jako podstawę przyjął przepis chroniący przed 

znieważeniem głowę obcego państwa. Istotnym zagadnieniem tej sprawy było zastrzeżenie polskiego 

ustawodawcy, że normę stosuję się tylko jeśli inne państwo zapewnia wzajemność. Ważną rolę w sprawie 

odegrała opinia powołanego jako biegłego ks. prof. J. Krukowskiego, piastującego m.in. funkcję konsultora 

Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych13. Między innymi z powodu – podnoszonej jako zarzut - braku 

bezstronności wspomnianego biegłego skazany wniósł skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

w Strasburgu. Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, albowiem skarżący nie wykorzystał wszystkich 

środków przewidzianych prawem krajowym. Reasumując przedostatni rozdział autor książki trafnie 

zauważa, że „punktem zaś odniesienia dla sądu w tego typu sprawach jest osoba o przeciętnej wrażliwości 

oraz dominujące w społeczeństwie oceny”. 

Ostatni rozdział „Osoba Jana Pawła II w polskiej jurysprudencji” poświęcony jest nauczaniu papieża 

z Polski jako przedmiotowi refleksji doktryny prawa (przede wszystkim prawa świeckiego). Autor książki 

przytacza liczne publikacje doktryny polskiego prawa z właściwie wszystkich jej działów. Podnosi, że co 

prawda prace nauki prawa dotyczące myśli papieża z Polski są liczne, ale to amerykańska jurysprudencja 

bardziej wszechstronnie opracowała kwestie jurydycznej relewantności współpracy spuścizny papieskiej. 

Autor publikacji kończy swoje dzieło podsumowującym wywodem „Zakończenia”. Podkreśla, że 

najczęściej odniesienie do osoby świętego w tekstach prawnych ma wymiar symboliczny. Zauważa, iż 

nieraz intencja upamiętnienia osoby papieskiej w prawie nie spełnia kryteriów poprawnej legislacji. 

Rozważa kwestie rugowania Jana Pawła II z porządku prawnego z racji jego katolickości. Równa takie 

usiłowania z regulacjami rasistowskimi. Słusznie uważa, że sama inkorporacja osoby papieża z Polski do 

porządku prawnego nie zapewni lepszego tworzenia prawa przez prawodawcę. W ostatnim zdaniu pracy G. 

Maroń podnosi to, iż tytułowa osoba chciałaby zainspirować rodaków do bardziej prawego życia.  

Wywody autora książki należy uznać za trafne i zbieżne z zasadami przyjętymi w prawoznawstwie. 

Metodykę użytą w publikacji można zalecać do użycia przy analizach dotyczących występowania w 

systemach prawnych pojęć bądź doktryn. Czytając pracę G. Maronia można także zauważyć jak w przeciągu 

                                                                 
12 Por. wyrok WSA w Warszawie o sygn. II SA/Wa 516/06. 
13 Por. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/index.htm (dostęp: 10.03. 2017). 
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kilkunastu wieków historii papiestwa zmienił się stosunek osób papieskich do sfery porządku prawa 

publicznego14. 

 

         Piotr Feczko15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
14 Por. przykładowo: (red.) M. Sitarz et al., Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł, Lublin 2012 bądź F. Bączkowicz, Prawo 

kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, Kraków 1923 (Cześć I, Księga IV, Tytuł I). 
15 Doktor nauk prawnych, adiunkt Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii, 

redaktor naczelny „Fons”, członek: Stowarzyszenia „FONTES”, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Forum Myśli 

Instytucjonalnej, autor publikacji z zakresu nauk prawnych oraz ekonomicznych, mediator, wiceprzewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Polskiego Związku Sumo (i sędzia sportowy - tamże). 
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IV. Wywiady 

 

Wywiady z członkami Stowarzyszenia przeprowadził Piotr Feczko (opracowanie redakcja).  

 

A.  

 

Wywiad z panią doktor Magdaleną Małecką-Łyszczek  

 

Magdalena Małecka-Łyszczek, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autorka publikacji i ekspertyz z obszaru prawa 

administracyjnego (w szczególności: problematyki samorządu terytorialnego, współpracy administracji z 

podmiotami niepublicznymi – w tym podmiotami ekonomii społecznej, jak i  kontroli zarządczej). 

 

Jakie mechanizmy i cele spowodowały Pani przystąpienie do Fontes?    

                          

W moim życiu zawodowym i osobistym kwestią wagi zasadniczej jest szeroko definiowany rozwój. Dlatego 

przystąpienie do FONTES pozwala poszerzyć moją dotychczasową perspektywę badawczą i – właśnie - 

rozwijać się naukowo.  Zainteresowały mnie szczególnie tematy projektów badawczych realizowanych 

przez Stowarzyszenie.  

 

Co wiąże Pani zainteresowania badawcze z genezą prawa?     

                                                

 Dla osoby zajmującej się naukowo prawem administracyjnym, zagadnienia związane z pochodzeniem 

prawa, stanowią w sposób oczywisty istotny obszar zainteresowań badawczych. Zalążki prawa 

administracyjnego, które w swojej nowoczesnej postaci jest przecież dyscypliną stosunkowo  młodą -  do 

wychwycenia są już w starożytności, a ich badania podejmowało się i nadal podejmuje wielu wybitnych 

administratywistów.  

 

Czy zajmując się zagadnieniami prawnymi z obszaru ekonomii społecznej interesuje Panią problematyka 

efektywności regulacji prawnych? 

 

Efektywność to niezwykle interesujące pojęcie przeanalizowane głównie w obszarze nauk ekonomicznych 

(gdzie zestawiane jest z pojęciem skuteczności - nakazu osiągnięcia zakładanych rezultatów działalności, 

skuteczności osiąganej poprzez przełożenie rezultatu planowanego na rezultat osiągnięty). Efektywność 

postrzegana jako osiągnięcie rezultatów przy minimalnym zaangażowaniu środków, czyli optymalna relacja 
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pomiędzy ponoszonymi na realizację celów nakładami a osiąganymi efektami - odniesiona do problematyki 

regulacji prawnych stwarza niezwykle istotne pole badawcze - ważkie nie tylko w wymiarze teoretycznym, 

ale również i praktycznym. Pole badawcze, które dla prawników, stanowi obszar, który powinien poddany 

być bardziej gruntownej i wnikliwej  eksploracji.  

 

Jakie, słabe strony widzi Pani w obecnie używanych metodach badań naukowych prawa?   

                   

Co do słabych stron wskazać można częsty brak badania prawa jako części składowej całego ładu 

aksjonormatywnego. Bardzo dobitnie zwraca na to uwagę prezentowana  przez FONTES „Metodyka badań 

nad źródłami powstawania prawa”, słusznie podkreślając, iż specyfika podejścia badawczego dominującego 

współcześnie w obrębie nauk prawnych nie daje szansy na poznanie stanu całego systemu reguł, którymi 

posługuje się człowiek pragnący osiągnąć założony cel działania. 

 

Czym, Pani zdaniem - badania naukowe nad prawem powinny się różnić od wykładni prawa dokonywanej w 

codziennej praktyce prawniczej? 

 

Codzienna praktyka służy załatwieniu konkretnej sprawy konkretnego klienta/podmiotu/adresata. Praktyk 

stara się rozwikłać postawiony przed nim problem, ale w sposób skonkretyzowany, odniesiony do danego 

zagadnienia tu i teraz. Naukowiec powinien zaś mieć szerszą perspektywę badawczą, sięgającą nierzadko do 

dorobku innych nauk aniżeli prawne, łącząc wątki filozoficzne, socjologiczne, politologiczne czy też 

ekonomiczne. Tak postrzegana praca naukowca powinna stanowić materiał dla praktyka, z którego może on 

czerpać rozległą wiedzę w zakresie interesującego go zagadnienia. 

 

Czy istnieje potrzeba prowadzenia badań nad prawem w ramach zespołów składających się z: 1) prawników 

różnych specjalności, 2) prawników i przedstawicieli innych dyscyplin nauk społecznych (ekonomia, 

socjologia, itp.)? 

 

 Jestem gorącym zwolennikiem prowadzenia badań naukowych wykorzystujących potencjały osób 

reprezentujących nie tylko rozmaite dziedziny prawa, ale również prawników wraz z przedstawicielami 

innych dyscyplin nauk społecznych. Jako prawnik zatrudniony na uczelni ekonomicznej mogę na co dzień 

odczuć znaczenie i wartość takich badań oraz stopień poszerzenia perspektywy badawczej i możliwości 

wzajemnego uczenia się od siebie, możliwości benchmarkingu.  

 

Czy Pani zdaniem, badanie treści prawa powinno opierać się na rozumieniu kontekstu społeczno – 

gospodarczego, w którym prawo powstaje i funkcjonuje? 
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Tak, skoro pytanie o źródła powstawania prawa jest pytaniem o relacje pomiędzy prawem, a resztą systemu 

społeczno – gospodarczego, badanie treści tegoż prawa powinno opierać się na rozumieniu tego kontekstu. 

 

Jaka istnieje zależność pomiędzy poznaniem genezy prawa i rozumieniem jego treści. Jak Pani rozumie 

 związek pomiędzy poznaniem skutków, efektywności prawa i rozumieniem jego treści? 

 

Poznanie genezy prawa pozwala nam lepiej zrozumieć jego treść, natomiast dogłębne poznanie treści 

wpływa na wyższą efektywność regulacji. Wszystkie te zjawiska wzajemnie łączą się i przenikają 

pozwalając nam lepiej rozumieć złożoność, istotę i istotność regulacji prawnych. 

 

Co powinno charakteryzować prawnika – naukowca, aby w wyniki jego badań można byłoby kompetentnie 

odpowiedzieć na pytania, jakie prawo powinno być? 

 

Można to najogólniej wyrazić w ten oto sposób, iż prawnik – naukowiec powinien być niczym polihistor, 

człowiek renesansu. Im szerszy kontekst dla swoich badań potrafi skomponować tym bardziej kompletny 

obraz może uzyskać w ich wyniku.  

 

Czy publikacje tworzone obecnie przez naukowców dla prawników – praktyków są zadowalające pod 

względem użyteczności? Jak tworzyć publikacje bardziej użyteczne dla praktyki prawniczej? Jaką powinny 

mieć treść, aby praktyk pozyskiwał z publikacji naukowej wszystkie informacje potrzebne do załatwienia 

jakiejś sprawy „od początku, do końca”? 

Oczywiście wyważenie aspektów teoretycznych i praktycznych w przypadku pracy prawnika jest kwestią 

niezwykle istotną. Dostrzegając znaczenie publikacji naukowych dla praktyków, jednocześnie praca 

naukowa nie może być sprowadzana li tylko do poradnika. Należy mieć również na uwadze ilość i 

zróżnicowanie pozycji, które dostępne są na rynku księgarskim, w przypadku których widoczna jest również 

ich większa czy też mniejsza użyteczność dla praktyków.  

 

Jak planuje Pani włączyć się do prac FONTES, które regulacje chciałaby Pani zbadać zgodnie z metodą 

FONTES, w dalszym, swoim rozwoju naukowym? 

 

Zapoznałam się gruntownie z metodą FONTES i z całą pewnością będę wykorzystywała ją w 

przygotowywanych przeze mnie opracowaniach. Przedstawione w niej założenia są mi bliskie i 

w przygotowywanych przeze mnie opracowaniach. Przedstawione w niej założenia są mi bliskie. 

odpowiadają mojej perspektywie badawczej. 
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B. 

 

Wywiad z panem doktorem Tomaszem Srogoszem 

 

Uprzejmie dziękuję, że zgodził się Pan udzielić wywiadu. Proszę o przedstawienie się Naszym Czytelnikom. 

Nazywam się Tomasz Srogosz. Jako doktor nauk prawnych, specjalizuję się w prawie międzynarodowym 

publicznym (uti possidetis, zwyczaj szczególny). Jestem także adwokatem oraz autorem książek: „Uti 

possidetis w prawie międzynarodowym publicznym” (Wolters Kluwer, 2016) oraz „Prawo międzynarodowe 

publiczne” (C.H. Beck, 2014, 2-gie wydanie).  

 

Jakie elementy z działalności FONTES spowodowały Pana zainteresowanie się i wstąpienie do 

Stowarzyszenia? 

         

Interesuję się istotą i kształtowaniem zwyczaju w prawie międzynarodowym publicznym. W tym zakresie 

chciałbym wzbogacić działalność Stowarzyszenia, w szczególności biorąc pod uwagę obecne prace Komisji 

Prawa Międzynarodowego ONZ dotyczące zwyczaju międzynarodowego.  

  

Co legło u podstaw Pana zainteresowania się genezą prawa?  

 

Interesuje mnie proces tworzenia zwyczaju międzynarodowego, w którym coraz większe znaczenie odgrywa 

sądownictwo międzynarodowe i organizacje międzynarodowe. Powstaje jednocześnie pytanie o wybór 

między koncepcją woluntarystyczną a obiektywistyczną w kształtowaniu prawa zwyczajowego.  

 

Czy Pana zainteresowania problematyką skutków (efektywności) regulacji prawnych łączy się z 

działalnością Stowarzyszenia?  

 

Efektywność jest wbudowana w system prawa międzynarodowego publicznego. Jak wskazuje J. Symonides 

jest mianownikiem norm prawa międzynarodowego, decydując o jego skuteczności, a w konsekwencji 

obowiązywaniu. Dlatego też, chcąc porównać istotę efektywności w prawie międzynarodowym i krajowym, 

zainteresowałem się działalnością Stowarzyszenia. 

 

Jakie Pan widzi mocne, a jakie słabe strony metod używanych obecnie w badaniach naukowych prawa? 
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 Słabe strony wiążą się z tym, że w badaniach naukowych prawa, w szczególności prawa 

międzynarodowego, brakuje często odniesień do wartości leżących u podstaw systemu prawa, jego 

fundamentów aksjologicznych. Mocne strony sprowadzają się do tego, że badania dotyczące instytucji 

prawnych nie ograniczają się do jednej gałęzi prawa, są interdyscyplinarne. 

 

Czym Pana zdaniem - badania naukowe nad prawem powinny się różnić od wykładni prawa dokonywanej w 

codziennej praktyce prawniczej? 

 

Jako praktyk uważam, że badania naukowe i codzienna wykładnia prawa nie powinny być oderwane od 

rzeczywistości w jakiej żyjemy. Jestem zwolennikiem badania norm prawa międzynarodowego w ścisłym 

związku ze współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, oczywiście z zachowaniem poszanowania 

podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Tak też powinien wyrokować sąd międzynarodowy.  

 

Czy istnieje potrzeba prowadzenia badań nad prawem w ramach zespołów składających się z: 1) prawników 

różnych specjalności, 2) prawników i przedstawicieli innych dyscyplin nauk społecznych (ekonomia, 

socjologia, itp.)? 

 

Oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem mocną stroną obecnych badań naukowych nad prawem jest 

interdyscyplinarność, która zapewnia wielostronne spojrzenie na normę prawną i źródła prawa.  

  

Czy Pana zdaniem, badanie treści prawa powinno opierać się na rozumieniu kontekstu społeczno – 

gospodarczego, w którym prawo powstaje i funkcjonuje? 

 

Nawiązując do wcześniejszych słów uważam, że prawo i jego wykładnia nie mogą być oderwane od 

kontekstu społeczno-gospodarczego. Ewentualna przepaść między prawem a rzeczywistością grozi brakiem 

skuteczności norm prawnych, a w konsekwencji zagraża ich obowiązywaniu. Dlatego też w badanie treści 

prawa powinno być interdyscyplinarne, powinno uwzględniać poglądy prawników, socjologów, 

psychologów, politologów itp.  

 

Jak należ rozumieć związek między poznaniem genezy prawa i rozumieniem jego treści? 

 

Bez poznania genezy prawa nie zrozumiemy jego treści. Dlatego też należy na przykład walczyć o 

utrzymanie na wydziałach prawa przedmiotu prawo rzymskie. Ostatnio słyszałem chociażby propozycje 

okrojenia tego przedmiotu. Tak samo dla zrozumienia prawa istotna jest również nauka historii prawa.  
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Co jest potrzebne prawnikowi – naukowcowi (jakie informacje, jakiego rodzaju wiedza), aby mógł 

kompetentnie odpowiadać na pytania, jakie prawo powinno być? 

 

 Uważam, że prawnik-naukowiec powinien uwzględniać w badaniach również czynniki pozaprawne 

(socjologiczne, politologiczne itp.). Dlatego powinien mieć podstawową wiedzę na temat ekonomii, 

socjologii, psychologii, czy politologii.  

 

Czy publikacje tworzone obecnie przez naukowców dla prawników – praktyków są zadowalające pod 

względem użyteczności. Jak tworzyć publikacje bardziej użyteczne dla praktyki prawniczej, jaką powinny 

mieć treść?    

                                                     

Obecnie dużą rolę w stosowaniu prawa odgrywają prawnicze systemy komputerowe. Można powiedzieć, że 

zrewolucjonizowały sposób stosowania prawa. Nie jestem ich przeciwnikiem, ale słyszałem głosy, że w 

pewnym stopniu ograniczają praktyków. Pisma procesowe są pisane na LEX-ie, Legalisie itp. Należy zatem 

zwrócić uwagę na rozwijanie skierowanych do praktyków publikacji interdyscyplinarnych, nie zamkniętych 

tylko w ramach orzecznictwa sądowego.  

 

Przystępując do Stowarzyszenia, które regulacje chciałby Pan, szczególnie zbadać zgodnie z metodą 

FONTES? 

 

Jak powiedziałem wcześniej interesuje mnie problematyka prawa zwyczajowego, biorąc w szczególności 

pod uwagę to, że zwyczaj jest przedmiotem aktualnych prac wspomnianej Komisji. 
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C.  

 

Wywiad z panem magistrem Kamilem Doboszem 

 

Tytułem wstępu, uprzejmie proszę o przedstawienie swoich zapatrywań i osiągnięć naukowych - ?    

  

Nazywam się Kamil Dobosz. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, gdzie po ukończeniu studiów prawniczych uzyskałem tytuł magistra broniąc pracę 

magisterską pod opieką Prof. Sławomira Dudzika. Następnie ukończyłem drugi kierunek studiów – 

administrację – broniąc się u Prof. Tadeusza Wosia. Obecnie jestem doktorantem w Katedrze Prawa 

Europejskiego UJ. Finalizuję przygotowanie rozprawy doktorskiej pod okiem mojego promotora, którym 

jest Prof. Sławomir Dudzik. Obszarem, który dominuje w moich badaniach, jest prawo europejskie, a w 

szczególności prawo konkurencji UE. Z tego zakresu opublikowałem szereg artykułów i rozdziałów w 

pracach zbiorowych, jak również występowałem w charakterze prelegenta na konferencjach w kraju i za 

granicą. Jestem także laureatem Diamentowego Grantu przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, w ramach którego realizuję projekt „Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej 

przez organy i sądy Państw Członkowskich” będący zarazem tematem mojej dysertacji doktorskiej. 

Ukończyłem nadto aplikację radcowską i od zeszłego roku jestem radcą prawnym w krakowskiej OIRP. W 

okresie studiów i podczas aplikacji byłem związany z kancelarią T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. 

Górski. Mam to szczęście, że eksplorowanie problematyki prawa unijnego i antytrustowego jest moim 

zainteresowaniem nie tylko z perspektywy naukowca, jak i praktyka, lecz i wolny czas spędzony z tą 

tematyką jest dla mnie relaksujący. Zauważyłem na przykład, że skoncentrowanie się nad zagadnieniami 

antymonopolowymi jest lepszym medykamentem na ból głowy niż paracetamol. 

 

Co spowodowało tak szerokie zainteresowanie się Pana członkostwem i działalnością Fontes?  

 

Nie mogę wskazać jednej przyczyny, dla której wnioskowałem o członkostwo. Na pewno wiele znanych mi 

osób, poznawanych w różnych okolicznościach, głównie na konferencjach, należy do stowarzyszenia. 

Uznałem, że to znakomita okazja, by zacieśnić kontakty oraz poznać nowe osoby. Bliższe mi jest z 

pewnością prawo publiczne, a ono stanowi ważny paradygmat w działalności stowarzyszenia. Konferencje, 

publikacje, konkursy – stowarzyszenie jest dynamicznie rozwijającym się forum naukowców z różnych 

stron Polski, uczestnictwo w tym projekcie naukowym poczytuję jako istotny krok w integracji ze 

środowiskiem podzielającym moje podejście do nauki, zainteresowania czy wartości. Polska nauka zmaga 

się z różnymi wyzwaniami. Zachodnie uczelnie, na których odbywałem niejednokrotnie wizyty studyjne i 
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kwerendy wciąż są gdzieś przed nami, lecz uważam że oddolne inicjatywy jak właśnie FONTES mogą 

sprawiać, iż ten dystans będzie maleć. 

 

Czy zainteresowania genezą prawa pozostają w związku z Pana oglądem rzeczywistości prawnej?    

  

Moja specjalizacja tj. prawo konkurencji, to korelacja wielu nierzadko rozbieżnych interesów. Inżynieria 

gospodarcza, działania podyktowane stricte politycznym uwarunkowaniom, rozwój gospodarczy, swoboda 

działalności gospodarczej, pozycja i ochrona konsumentów oraz cała ekonomiczna strona antytrustu 

powodują, że nieuniknionym jest uwzględnienie szeregu czynników, wpierw w porządku chronologicznym, 

następnie objęcie analizą aktualnych problemów i wreszcie projektowanie przyszłości. Dlatego geneza 

prawa wpisuje się w badania, których wynik może przesądzić o tym, które rozwiązanie najlepiej sprosta 

wyzwaniom społeczno-gospodarczym. 

 

Jak w świetle Pana doświadczeń kształtuje się problematyka efektywności i co z tym idzie - skutków 

regulacji prawnych? 

 

Jako, że prawo konkurencji, to głównie prawo unijne nie trzeba szczególnie wyjaśniać jak rudymentarnym 

składnikiem całego systemu jest zasada efektywności. Wszystko co reguluje prawo antymonopolowe musi 

uwzględniać skutki, aby dane unormowanie miało w ogóle sens, a także szansę powodzenia. W prawie UE 

jest o tyle karkołomne zadanie, że należy zważać choćby na cel integracyjny regulacji. Co więcej, błędna 

regulacja w prawie antymonopolowym może implikować upadłość przedsiębiorstwa, szkody dla 

konsumentów czy wycofanie się graczy z danych państw. Problematyce skutków należy zatem poświęcić 

uwagę w znacznym zakresie.   

  

Jakie widzi Pan trudności i słabe strony metod używanych obecnie w badaniach naukowych prawa? 

 

Jeśli chodzi o trudności badawcze dotykające badań moich oraz wielu koleżanek i kolegów, to przede 

wszystkim problemem jest niepełna czy pozorna transparentność objawiająca się tym, że interesujące z 

punktu widzenia prowadzonego studium akty stanowienia i stosowania prawa są w językach Państw 

Członkowskich. Nie są najczęściej tłumaczone. Jak zatem korzystający z metody prawnoporównawczej 

naukowiec ma sprawdzić czy choćby orzecznictwo w jednym kraju jest niespójne z tym co stanowi 

utrwaloną linię orzeczniczą w drugim? Takie sprzężenie zastanego braku tłumaczeń oraz jednocześnie chęci 

komparatystyczne, to bolączka dotykająca coraz większej liczby naukowców. Mimo, że w Unii mamy jedną 

przestrzeń prawną, jak przyjmuje prof. von Bogdandy, to z drugiej strony napotykamy na szereg trudności w 

identyfikacji określonych aspektów tej przestrzeni. Co dopiero mają powiedzieć sędziowie, którzy o ile 
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mogą sprawdzić jak dana kwestia jest rozumiana na poziomie UE, raczej nie będą mieli możliwości 

zapoznać się z podejściem do danego problemu w innych Państwach Członkowskich? Wszak jest to nad 

wyraz doniosłe, gdy w dorobku na poziomie unijnym nie znajdzie się odpowiedzi, a wystąpienie z pytaniem 

prejudycjalnym jako ekstraordynaryjne wyjście nie będzie generalnie wchodzić w grę. 

  

Czy badania naukowe nad prawem powinny się różnić od wykładni prawa dokonywanej w codziennej 

praktyce prawniczej? 

 

Przede wszystkim chodzi o spektrum analizy. Codzienna praktyka prawnicza nierzadko nie patrzy na „big 

picture”, natomiast naukowiec powinien zwrócić uwagę na całą otoczkę wokół określonego problemu, która 

właśnie przy relatywnie ograniczonych ramach danego sporu nie będzie interesować praktyka. Mam tu na 

myśli wszelakie imponderabilia, kwestie aksjologiczne, uwzględnienie bardzo pojemnych zasad prawnych 

czy kontekst w całym systemie np. unijnym a nie tylko krajowym. 

 

Czy istnieje potrzeba prowadzenia badań nad prawem w ramach zespołów składających się z: 1) prawników 

różnych specjalności, 2) prawników i przedstawicieli innych dyscyplin nauk społecznych (ekonomia, 

socjologia, itp.)? 

 

To jest nie tyle potrzeba, co konieczność. Interdyscyplinarność to znak czasu, który nie ominął także nauk 

prawnych. W odniesieniu do antytrustu – more economic approach, to filar bez którego cała konstrukcja nie 

utrzymałaby się – stąd współpraca prawników i ekonomistów, przynajmniej w tych największych sprawach, 

to normalność. Na Zachodzie wiedzą o tym od dawna – ostatnio miałem przyjemność odbyć dłuższą 

rozmowę z prof. Valentine Korah, nestorkę antytrustu w Wielkiej Brytanii, która podkreślała, że już w 

latach 60’ wkład ekonomii do prawa konkurencji był dla niej czymś oczywistym, choć początkowo 

wprawiał ją w konsternację. Jeżeli zaś chodzi o kooperację prawników rożnych specjalności, choć jest z 

reguły pożądana i może przynieść pozytywne efekty, to niesie ze sobą jednak także zagrożenia. Inkluzja 

standardów z jednego obszaru prawa do drugiego może spowodować, że osłabi się enforcement. Trzeba 

więc szukać synergii, a nie rzekomo lepszych rozwiązań w jednej czy drugiej domenie prawa, które miałyby 

przeważać na pozostałymi członami alternatywy. Nie chcę podawać przykładów. Dość powiedzieć, że 

nierzadko punkty sporne dla kilku dziedzin prawnych stają się przyczynkiem dla dyskursu akademickiego, 

dialogu sądów czy wreszcie zmian legislacyjnych, które jednak niekoniecznie przynoszą korzyści, jeżeli 

każdy uważa, że jego spojrzenie jest lepsze niż pozostałych, przykładowo konfrontując dany obszar wprost z 

zasadami prawnymi ze swojej dziedziny, co wprowadza więcej zamętu aniżeli uporządkowania stanu 

rzeczy. 
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Czy Pana zdaniem badanie treści prawa powinno opierać się na rozumieniu kontekstu społeczno – 

gospodarczego, w którym prawo powstaje i funkcjonuje? 

 

Sądzę, że odpowiedź na to pytanie można wydedukować z powyższych wypowiedzi. Ograniczenie się do 

samej treści, to zadanie dla studentów pierwszego roku prawa, szerszy pryzmat to obowiązek pozostałych. 

  

Jak Pan postrzega związek między poznaniem genezy prawa i rozumieniem jego treści oraz związek 

pomiędzy poznaniem skutków/efektywności prawa i rozumieniem jego treści? 

 

Mówimy o całym zespole połączonych ze sobą tkanek. Pominięcie któregokolwiek elementu będzie 

powodować stosowanie prawa zgoła odmiennego niż to, które prawodawca zamierzał albo wykonywanie 

prawa nie będzie prowadzić do regulacji danych stosunków społeczno-gospodarczych, które zaczną 

rozwijać się bez ingerencji unormowań przewidzianych ku temu. 

 

Co potrzebne jest prawnikowi – naukowcowi (jakie informacje, jakiego rodzaju wiedza), aby mógł 

kompetentnie odpowiadać na pytania, jakie prawo powinno być? 

 

Przede wszystkim powinien znać potrzeby i problemy obszaru badanego. W oderwaniu od znajomości 

realiów faktycznych, nie sposób wyprowadzić wnioski skorelowane z obiektywnym stanem rzeczy. 

 

Czy publikacje tworzone obecnie przez naukowców dla prawników – praktyków są zadowalające pod 

względem użyteczności, jak tworzyć publikacje bardziej użyteczne dla praktyki prawniczej, jaką powinny 

mieć treść, aby praktyk pozyskiwał z publikacji naukowej wszystkie informacje potrzebne do załatwienia 

jakiejś sprawy „od początku, do końca”? 

 

Odpowiem wymijająco, by zwrócić uwagę na pewną kwestię. Obecnie funkcjonujemy trochę pod dyktando 

utylitaryzmu badań, czyli każde dzieło musi znaleźć swe praktyczne przełożenie na konkretne problemy 

świata rzeczywistego. Jest to jednak pewne skrajne i nie do końca słuszne podejście. Często bowiem, to 

wykoncypowanie abstrakcyjnego modelu, jego zbadanie bez odniesienia od razu do konkretnych wątków 

pomoże w objęciu regulacją wszystkich możliwych scenariuszy. Mam wrażenie, że dziś działamy na 

zasadzie „jest problem, jest regulacja w punkt”, ale pozostałe satelity w danej orbicie są ignorowane i potem 

okazuje się, iż nowa regulacja odpowiada tylko na część naszego zapotrzebowania, a jej niekompletność 

tworzy nowe trudności. Taki trend, to nic innego jak błędne koło.  
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W jaki sposób planuje Pan włączyć się do prac FONTES, które regulacje chciałby zbadać zgodnie z metodą 

FONTES i jakie inicjatywy, programy chciałby współtworzyć z FONTES? 

 

Jak już wspomniałem jestem na ostatnim odcinku prac nad dysertacją doktorską i temu celowi 

podporządkowuję moją codzienność. Niemniej już teraz wiem, że interesuje mnie konkurs. Oczywiście 

będzie to mój debiut z metodą badawczą FONTES. To będzie nowe i wzbogacające doświadczenie. Czekam 

też na konferencję FONTES. Udział w niej będzie dla mnie swoistym chrztem bojowym i zapewne 

wykrystalizują się dla mnie kolejne inicjatywy, których będę chciał zostać częścią. 
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D. 

 

Wywiad z panią magister Justyną Staszczyk  

Uprzejmie dziękuję, że zgodziła się Pani udzielić wywiadu. Proszę o przedstawienie się i wskazanie ścieżki 

swojej kariery naukowej i zainteresowań, również tych  pozanaukowych?     

Jestem pracownikiem Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Tarnowie. W 2010 r. ukończyłam sześciosemestralne studia pierwszego stopnia na kierunku 

administracja, specjalność: administracja publiczna uzyskując tytuł zawodowy licencjata. W 2012 r. 

uzyskałam tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach 

uzupełniałam swoje wykształcenie kończąc Kwalifikacyjne studium pedagogiczne oraz studia 

podyplomowe: Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne. Doskonalę swoją wiedzę i umiejętności w różnych 

formach dokształcania z zakresu teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania administracji 

(m.in. w zakresie języka migowego dla urzędników oraz nowoczesnych technologii w administracji). Wolne 

chwile poświęcam na podróżowanie i spacery z ukochanym psem. 

Które z Pani zainteresowań naukowych spowodowały skierowanie się w stronę inicjatyw FONTES i 

wstąpienie do Stowarzyszenia? 

Moje zainteresowania naukowe i zawodowe skupiają się wokół prawa administracyjnego ze szczególnym 

uwzględnieniem regulacji związanych ze specyfiką i zasadami funkcjonowania uczelni wyższych. Jest to 

bowiem materia, z którą przychodzi mi się zmierzyć na co dzień, wykonując swoje zawodowe obowiązki. 

Przystąpiłam do F. ponieważ, interesuje się interdyscyplinarnością prowadzonych badań naukowych. Moją 

uwagę przykuł konkurs „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”.  

Co spowodowały Pani zainteresowanie się genezą prawa? 

Genezą prawa zaczęłam się interesować ze względu na wykonywaną pracę zawodową w uczelni wyższej, 

pod wpływem obserwacji odziaływania tej materii prawa na konkretne zjawiska społeczne. Interesują mnie 

przede wszystkim zewnętrzne impulsy zmian w obszarze kształcenia i zasad funkcjonowania uczelni 

wyższych.  

Jak w kontekście, wspomnianej wcześniej, regulacji prawnych mających wpływ na konkretne zjawiska 

społeczne, postrzega Pani cechę, którą jest - efektywność prawa?    
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 Sprawność i efektywność prawa jest cenną wartością. Prawo powinno spełniać przymiot efektywności, bo 

tego oczekuje po nim większość społeczeństwa. Budzi to jednak często wątpliwości, odnoszące się do 

stosowanej wykładni prawa, a mianowicie czy powinno dokonywać się jej w oparciu o sposób najprostszy i 

odwołujący się bezpośrednio do tekstu obowiązujących przepisów prawnych, czy też przyjmować szerszą 

perspektywę, poprzez ukazanie różnych dróg wypracowania rozstrzygnięcia. Prawo jest dla mnie efektywne, 

kiedy rozwiązuje dylematy społeczeństwa oraz wówczas, kiedy jest przestrzegane - inaczej staje się fikcją. 

 Jakie, Pani zdaniem, istnieją mocne a jakie słabe strony, obecnie używanych metod badawczych prawa?  

Nauka prawa nie posługuje się jedną, lecz wieloma metodami badawczymi, z których każda ma swoją 

specyfikę, a wspólną ich cechą jest to, że zazwyczaj mogą być stosowane przez doktrynę różnych gałęzi i 

działów prawa. Kluczem do sukcesu więc będzie prawidłowe dobranie techniki w zależności od problemu 

badawczego. 

 Czym badania naukowe prawa powinny się różnić od wykładni prawa dokonywanej w codziennej praktyce 

prawniczej? 

 Wykładnia prawa dokonywana w codziennej praktyce prawniczej opiera się przede wszystkim na analizie 

tekstu prawnego i jego interpretacji. Natomiast badania w naukach prawnych powinny być zróżnicowanie ze 

względu na różne przyczyny i potrzeby prowadzenia badań nad prawem (badania historycznoprawne, 

badania teoretycznoprawne, badania nad stanem i funkcjonowaniem prawa obowiązującego). Co w 

konsekwencji przekłada się na formy ujęcia wyników badań w naukach prawnych oraz sposoby oceny i 

weryfikacji ich wartości (przydatności). 

Czy istnieje potrzeba prowadzenia badań nad prawem w ramach zespołów składających się z: 1) prawników 

różnych specjalności, 2) prawników i przedstawicieli innych dyscyplin nauk społecznych (ekonomia, 

socjologia, itp.)? 

Badanie nad prawem powinny zakładać interdyscyplinarność z różnych obszarów nauk, w tym nauk o 

administracji, ekonomii, nauk o zarządzaniu, a nawet nauk o polityce z uwzględnieniem aspektów 

praktycznych, potrzebnych do należytego wykonywania pracy w zawodach prawniczych, w tym używania 

stosownych narzędzi i instrumentów. Powinny uwzględniać w szczególności aktualnie stosowane w 

praktyce rozwiązania naukowe związane z zakresem danej dziedziny oraz potrzeby rynku pracy, a także 

mieć na uwadze aktualnie stosowane rozwiązania oraz pożądane kierunki zmian. 

Czy Pani zdaniem, badanie treści prawa powinno opierać się na rozumieniu kontekstu społeczno – 

gospodarczego, w którym prawo powstaje i funkcjonuje? 
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 Stanowione prawo powinno być zorientowane na potrzeby otoczenia społeczno- gospodarczego. W 

związku z tym badania treści stanowionego prawa powinny być prowadzone  w oparciu o potrzeby 

otoczenia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, w tym w szczególności rynku pracy, z udziałem 

przedstawicieli tego otoczenia. Natomiast jego modyfikacja powinna być dokonywana pod wpływem 

zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań prawnych a także konsultacji z interesariuszami 

zewnętrznymi, zawierającymi postulaty jego modyfikacji. 

Jak Pani zdaniem, należy interpretować związek pomiędzy poznaniem genezy prawa i rozumieniem jego 

treści, a jak postrzegać związek pomiędzy poznaniem skutków/efektywności prawa i rozumieniem jego 

treści?    

Prawo aby mogło być efektywne powinno być rezultatem pewnego kompromisu:  politycznego i 

społecznego, a także ekonomicznego. Zarówno poznanie genezy prawa i rozumienie jego treści, jak i 

związek pomiędzy poznaniem skutków/efektywności prawa i rozumieniem jego treści przyczynia się do 

zapewnienia ochrony interesów jednostek i zaspokajania ich potrzeb, które winno przebiegać w sposób 

niezakłócony. 

Czym powinien dysponować i co winno cechować prawnika – naukowca, aby mógł odpowiedzieć na 

pytanie: jakie powinno być prawo? 

 Bez wątpienia powinien być on wyposażony w wiedzę na temat przepisów regulujących różne dziedziny 

prawa i praktyki ich stosowania, a także posiadać wiedzę o koncepcjach teoretycznych. Nie powinien być 

także, pozbawiony umiejętności krytycznej refleksji na badany temat, z uwzględnieniem zasad etycznych.  

Czy materiały publikowane obecnie przez naukowców, dla prawników – praktyków są zadawalające pod 

względem użyteczności? Jakie materiały powinny zawierać publikacje naukowe, aby praktyk pozyskiwał z 

nich wszelkie informacje potrzebne do załatwienia sprawy „od początku do końca”?  

 W mojej opinii publikacje prawnicze dostępne na rynku wydawniczym, stanowią cenną pomoc dla osób, 

które na co dzień zajmują się daną dziedziną prawa. W swojej treści odnoszą się bowiem do omówienia 

tematyki istotnych problemów prawnych pojawiających się w praktyce funkcjonowania poszczególnych 

dziedzin prawa oraz metod i sposobów ich analizowania i rozwiązywania. Niezwykle ważne, jest aby w 

swojej treści zawierały one jak największą liczbę analiz poszczególnych przypadków (tzw. case studies) 

oraz dodatkowych informacji metodologicznych. Oczywiście, stopień ich użyteczności jest zróżnicowany. 

W jaki sposób chciałaby Pani włączyć się do prac badawczych z wykorzystaniem metod  FONTES, w 

ramach Stowarzyszenia?    
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W ramach Stowarzyszenia chciałabym prowadzić badania nad regulacjami odnoszących się do szkolnictwa 

wyższego, w głównej mierze ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Tematyka jest aktualna ze względu na 

przygotowywaną przez ministerstwo reformę szkolnictwa wyższego, która skutkować będzie 

zaprezentowaniem projektu nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Ze względu na doniosłość tego 

zagadnienia stało się ono obecnie przedmiotem dyskusji, polemik i analiz, innych grup zawodowych i 

społecznych, niż tylko reprezentantów środowiska akademickiego. Mam nadzieję, że wyniki swoich badań 

będę mogła zaprezentować w publikacjach wydawanych pod patronatem Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

V. Informacje o osiągnięciach członków Stowarzyszenia  

 

Niniejszym mamy przyjemność zaprezentować przede wszystkim: wydane /w okresie grudzień 2016 

r. – marzec 2017 r./ książki i ewentualne inne ważne prace naukowe opublikowane, informacje o nowych 

stopniach, bądź tytułach członków Naszego Stowarzyszenia (co do których redakcja otrzymała informację 

od członków „Fontes” – wszystkim członkom rozesłaliśmy zapytanie w tej sprawie jesienią) oraz inne 

interesujące wiadomości na temat różnorakich osiągnięć członków Stowarzyszenia FONTES (nadesłane 

przez nich, bądź – w miarę możliwości - podawane przez redakcję ex officio).  

 

 

A. 

 

Dnia 14 grudnia 2016 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – 

Skłodowskiej w Lublinie postanowiła nadać pani doktor Annie Kalisz stopień naukowy doktora 

habilitowanego z dyscypliny prawo. Podstawą nadania było m.in. wskazane osiągnięcie naukowe: 

„Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa” (Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2016) oraz 

osiemdziesiąt publikacji naukowych (w tym sześćdziesiąt – po uzyskaniu stopnia doktora). Władze 

„FONTES” oraz redakcja składają serdeczne gratulacje1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Por. http://www.umcs.pl/pl/postepowania-habilitacyjne,442.htm#page-6 (dostęp: 01.04. 2017). 

http://www.umcs.pl/pl/postepowania-habilitacyjne,442.htm#page-6
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B. 

 

Publikacje naukowe członków Naszego Stowarzyszenia za okres grudzień 2016 – marzec 2017 

(zgłoszone przez nich redakcji): 

 

dr hab. Anna Kalisz 

 

- rozdział Podejmowanie decyzji kończących spór sądowy. Model sądowy versus mediacyjny [w:] D. Fleszer, 

A. Rogacka-Łukasik (red.) Studia administracyjne i cywilne, Sosnowiec 2016, s. 507 - 529 

- udział w zadaniu badawczym pt. „Osoby niepełnosprawne w polskim systemie prawa” (kierownik: dr 

Maciej Borski, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) 

 

dr Dawid Bunikowski 

 

- Historical and Philosophical Foundations of European Legal Culture (ed. by D. Bunikowski), Cambridge 

Scholars Publishing, Newcastle (UK, 2016. 235 pp.  

- rozdział tamże; What is jurisprudence? Is it still Justinian’s ‘science of things divine and human’? Is it still 

‘the science of the just and the unjust’?, 75 pp. 

 

dr Magdalena Małecka-Łyszczek 

 

Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne, 

Wolters Kluwer 2017 r. 

 

Monografia przedstawia zagadnienia dotyczące współpracy, którą w coraz szerszym zakresie podejmuje 

administracja samorządowa z tzw. Podmiotami ekonomii społecznej (stowarzyszenia prowadzące 

działalność gospodarczą, fundacje prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie socjalne, warsztaty 

terapii zawodowej, zakłady aktywności zawodowej, Kluby Integracji Społecznej czy też Centra Integracji 

Społecznej). W książce dokonano niezbędnych ustaleń terminologicznych oraz teoretycznych na temat 

możliwych konstrukcji i form prawnych, w jakich działają podmioty ekonomii społecznej. Umożliwiło to 

doprecyzowanie nazewnictwa i kwalifikację poszczególnych form podmiotów ekonomii społecznej, a 

następnie zidentyfikowanie i przeanalizowanie wzajemnych, nasilających się interakcji na linii podmioty 

publiczne - podmioty gospodarki społecznej.  
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dr Anna Rogacka-Łukasik  

 

 

- (red.) D. Fleszer, A. Rogacka- Łukasik, "Wokół problematyki stosowania prawa.", Oficyna Wydawnicza 

„Humanitas” 2016r. ISBN: 978-83-65682-38-3. 

- (red.) D. Fleszer, A. Rogacka- Łukasik, "Studia administracyjne i cywilne.", Oficyna Wydawnicza 

„Humanitas” 2016r., ISBN: 978-83-65682-39-0  

"Reguła korekcyjna na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012" [w:] 

Studia administracyjne i cywilne. pod red. Doroty Fleszer, Anny Rogackiej- Łukasik, Oficyna Wydawnicza 

„Humanitas” 2016 

 

mgr Patrycja Sołtysiak 

 

- Ewelina Żelasko – Makowska, Patrycja Sołtysiak, Finansowanie publiczne niepublicznych szkół dla 

dorosłych (praca konkursowa Fontes), Przegląd Prawa Publicznego 2016/12.  

- Patrycja Sołtysiak [w:] Materialnoprawne wygaśnięcie decyzji i proceduralne stwierdzenie wygaśnięcia jej 

mocy obowiązującej, Maciej Borski (red.) Roczniki Administracji i Prawa, Rok XVI, zeszyt 1, Sosnowiec 

2016 .
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VI. Sprawy bieżące Stowarzyszenia 

 

A. 

 

 

 

 

Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury  

TBSP UJ 

              

 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

 

 

W imieniu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Koła Naukowego Prawnej Ochrony 

Dóbr Kultury  TBSP UJ oraz miesięcznika „Przegląd Prawa Publicznego” mam zaszczyt zaprosić do udziału 

w VI Zjeździe Stowarzyszenia, połączonym z interdyscyplinarną konferencją naukową pt.   

 

 

 „Normy prawne - normy społeczne i kulturowe. Studia przypadków” 

 

jaka odbędzie się w dniach 16-17 września 2017 r. w Krakowie 

 

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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1. CELE NAUKOWE KONFERENCJI: 

 

 VI Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa będzie nosił szczególny wymiar. 

Kończy się pierwsza kadencja władz Stowarzyszenia, nastąpi wybór nowych organów statutowych. 

Dokonane zostanie podsumowanie dotychczasowej działalności, będą nakreślone plany na przyszłość. Jak 

co roku, obradom Walnego Zebrania Członków będzie towarzyszyć konferencja naukowa poświęcona 

zagadnieniom genezy prawa, relacji pomiędzy prawem i innymi elementami porządku instytucjonalnego, 

jak również oddziaływania norm na przebieg stosunków społeczno – gospodarczych. Podsumowanie 

pierwszej kadencji działalności Stowarzyszenia skłania do wyboru, jako problematyki obrad, kwestii 

fundamentalnych, stanowiących istotę celów badawczych Stowarzyszenia. Niewątpliwie, do kwestii takich 

należy problem relacji pomiędzy rozwiązaniami dylematów decyzyjnych sformalizowanymi prawnie, a 

szeroko rozumianymi normami społecznymi – czyli nieformalnymi rozwiązaniami, regułami, dyrektywami, 

czy też zasadami,  współtworzącymi porządek instytucjonalny.  

Celem naukowym konferencji jest dyskusja nad wynikami badań poświęconych tym relacjom, 

zachodzącym w ramach interakcji społecznych rozwijających się na różnych płaszczyznach: walki o władzę 

polityczną, rywalizacji o dominację gospodarczą, obsadzania roli społecznej, promowania określonych 

interesów, celów działania, ochrony wartości kulturowych, itd.  

Zakładamy, iż każde wystąpienie prezentowane w trakcie sesji plenarnych będzie poświęcone 

analizie konkretnego przypadku jednej (przynajmniej) normy nieformalnej i jej relacji z prawem. 

Dokonane zostanie ustalenie treści danej normy nieformalnej (przynajmniej przybliżone), a także wskazanie 

norm prawnych, które koegzystują z tą normą, wzmacniając lub osłabiając jej oddziaływanie na interakcje 

społeczne.  

Wśród wątków poznawczych, jakie mogą pojawić się w kontekście powołanej problematyki, można 

wyróżnić m.in. dokonywanie wykładni funkcjonalnej i celowościowej w świetle wiedzy na temat relacji 

pomiędzy konkretnymi normami społecznymi, a prawem; problem uspołeczniania norm; zagadnienia 

organizacji porządku instytucjonalnego wokół określonych wartości kulturowych , czy też celów działania i 

wiele innych.                          
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2. PROGRAM KONFERENCJI: 

 

DZIEŃ I (16 września 2017 r.) 

 

10.00 Inauguracja konferencji 

Wystąpienia przedstawicieli: 

Władz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Władz Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 

Wręczenie księgi jubileuszowej prof. dr hab. Stanisławowi Waltosiowi 

 

10.30 – 14.30 I Sesja plenarna, tytuł: Prawo a nieformalne reguły rywalizacji o władzę    

 

10.30 – 13.30 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)  

 

13.30 – 14.30. Dyskusja 

 

14.30 Obiad 

 

15.30 – 18.30 II Sesja plenarna, tytuł:  Prawne i pozaprawne uwarunkowania redefinicji klasycznych 

koncepcji wymiany społecznej    

 

15.30 – 18.00 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)  

 

18.00 – 18.30 Dyskusja 

 

18.30 – 20.00. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 

 Wręczenie odznak i dyplomów członkowskich nowym członkom Stowarzyszenia,  

 Zatwierdzanie planu przedsięwzięć Stowarzyszenia na następny okres,   

 Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, 

 Rozpatrzenie sprawozdań i informacji z realizowanych projektów badawczych i innych 

przedsięwzięć, 

 Uchwalenie budżetu,  

 Zmiany w statucie Stowarzyszenia, 

 Nadanie tytułów Członka Honorowego Stowarzyszenia, Zasłużonego Członka Stowarzyszenia i 

Członka – Założyciela Stowarzyszenia, 
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 Wybór członków organów wybieralnych Stowarzyszenia, 

 Ustalenie terminu i miejsca VII Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, 

 Sprawy bieżące. 

 

20.30. Uroczysta kolacja 

 

DZIEŃ II (17 września 2017 r.) 

 

10.00 – 14.30 III Sesja plenarna, tytuł: Ochrona wartości cenionych społecznie i dóbr kultury w 

warunkach dysfunkcyjnego oddziaływania prawa i reguł nieformalnych   

 

10.00 – 13.30 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)  

 

13.30 – 14.30 Dyskusja 

 

14.30 – 15.00 Podsumowanie i zamknięcie obrad.  

 

15.00 Obiad, pożegnanie uczestników VI Zjazdu i konferencji 

 

Uwaga: Prosimy o zgłaszanie wystąpień zgodnych z podejściem badawczym Stowarzyszenia Badań nad 

Źródłami i Funkcjami Prawa, nawiązujących treścią do zagadnień wskazanych w tytule konferencji oraz 

tytułach sesji plenarnych. Do wygłoszenia i publikacji nie będą przyjęte referaty odbiegające od założeń 

merytorycznych konferencji. Oceny adekwatności zgłoszonych referatów do założeń merytorycznych 

konferencji dokona rada naukowa konferencji, na podstawie dołączonych do zgłoszenia abstraktów. W 

wypadku dużej liczby zgłoszeń, sesje plenarne mogą zostać podzielone na panele. 

 

3. PUBLIKACJA: 

 

Przewidujemy opublikowanie referatów przygotowanych przez uczestników konferencji w formie numeru 

specjalnego ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa Publicznego” (7 pkt.), zaś w 

wypadku bardzo dużej liczby przygotowanych publikacji, także na łamach kwartalnika „Fons”.    

 

Podstawowe wymogi edytorskie dotyczące referatów zgłoszonych do opublikowania: 

 

- objętość – do 25 000 znaków (ok. 0,5 ark. wydawniczego), 
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- edytor tekstu MS Word, 

- czcionka Times New Roman nr 12, interlinia 1,5 , marginesy 2,5 cm. 

- przypisy na dole strony: 

➢ Książki: Nazwisko, Tytuł, Miejsce i rok wydania, strona. 

➢ Opracowania w publikacjach zwartych: Nazwisko, Tytuł opracowania, [w:] Nazwisko (red.), Tytuł 

książki, Miejsce i rok wydania, strona. 

➢ Artykuły w czasopismach: Nazwisko, Tytuł opracowania, Tytuł czasopisma, rocznik, numer, strona. 

➢ Inne źródła informacji (orzeczenia, akty prawne, wyniki badań ankietowych, dane statystyczne, itp.): 

powołujemy w sposób tradycyjnie przyjęty w danej dyscyplinie nauki. 

- Ilustracje (przyjmujemy tylko czarno  - białe), prosimy załączać w postaci umożliwiającej dalsze 

opracowanie graficzne.    

 

Prosimy o załączanie do tekstu streszczenia (nie dłuższego niż 500 znaków)  i 3-5 słów kluczowych w 

języku polskim i angielskim. 

 

4. KALENDARIUM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z IMPREZĄ: 

 

❖ Nie później niż do 14 maja 2017 r. prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w konferencji na 

załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu, z tematem referatu oraz założeniami 

merytorycznymi wystąpienia („abstrakt”, 500 – 1000 znaków) włącznie, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i 

Funkcjami Prawa mgr Dobrochny Minich:  fontes@wsiz.rzeszow.pl  . 

❖ Nie później niż do 18 czerwca 2017 r. Rada Naukowa ogłosi rozstrzygnięcie w przedmiocie 

kwalifikacji zgłoszonych wystąpień. Brak kwalifikacji do wystąpienia nie oznacza odmowy udziału 

w konferencji, a jedynie ograniczenie go do uczestnictwa biernego, z zachowaniem prawa do 

publikacji artykułu w materiałach pokonferencyjnych. 

❖ Niezwłocznie po upływie w/w terminu  organizatorzy zwrócą się o wniesienie opłaty konferencyjnej 

(szczegóły dot. opłaty zob. niżej), opłatę należy uiścić w terminie do 21 lipca 2017 r. 

❖ Nie później niż do 8 września 2017 r. zostaną podane: potwierdzenie uiszczenie opłaty 

konferencyjnej, szczegółowy porządek wystąpień w ramach sesji plenarnych i paneli, a także inne 

szczegółowe informacje organizacyjne. 

❖ 15 września 2017 r. – posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Badań nad 

Źródłami i Funkcjami Prawa, Wydział Prawa i Administracji UJ, od godz. 18.00   

mailto:fontes@wsiz.rzeszow.pl
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❖ 16-17 września 2016 r. – VI Zjazd i konferencja wg. harmonogramu j.w. 

❖ Nie później niż do 31 stycznia 2018 r. należy przesłać tekst referatu (adres zob. niżej) 

 

5. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI: 

 

mgr Dobrochna Minich,  fontes@wsiz.rzeszow.pl 

 

 

Korespondencję pisemną prosimy kierować na adres:   

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,  ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. 

RA 243 

 

 

6. OPŁATA, WARUNKI, ZAKWATEROWANIE: 

 

Przewidywana wysokość opłat konferencyjnych wynosi: 

 

Dla członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa:  

340 zł. (opłata nie obejmuje noclegu) 

 

Dla pozostałych uczestników: 

390 zł. (opłata nie obejmuje noclegu)    

[ostateczna wysokość opłaty będzie podana po zakończeniu negocjacji dotyczących ceny cateringu, 

najpóźniej w dniu 18 czerwca, jednak na pewno nie będzie ona znacząco odbiegała od kwot w/w]   

 

Dane do przelewu: 

 

Kwota: j.w., w zależności od kategorii 

Konto: Bank PEKAO:    79 1240 1372 1111 0010 4886 0443 

Beneficjent:  Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 

Tytułem: Konferencja 2017 

 

 

W ramach opłaty konferencyjnej organizator oferuje:  

mailto:fontes@wsiz.rzeszow.pl
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 Materiały konferencyjne (teczki, foldery, notatniki, itp.)  

 2 x obiad na terenie Uczelni 

 Bufet kawowy w obu dniach konferencji 

 Uroczysta kolacja w zabytkowych wnętrzach Kopca Kościuszki 

 Publikacja wystąpienia  

 

Istnieje możliwość wystawienia faktury oraz (na miejscu) potwierdzenia delegacji służbowej.  

 

Możliwość wykupienia noclegu:  

 

Istnieje możliwość wykupienia noclegów ze śniadaniem w terminie 15/16 oraz 16/17 września 2017 r., po 

specjalnej, obniżonej cenie dla uczestników konferencji (ok. 160 zł). Adres hotelu i dokładny koszt noclegu 

zostaną podane najpóźniej w dniu 18 czerwca 2017 r.  

Noclegi są opłacane odrębnie przez uczestnika, na miejscu w recepcji hotelu, hotel wystawia fakturę. 

Prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu chęci zarezerwowania noclegu. 

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa: 

 

 

 

Prezes Zarządu  

prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki 
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B. 

 

❖ Prosimy do przygotowanie, w ramach poniższego formularza zgłoszeniowego, założeń merytorycznych wystąpienia 
(„abstrakt”, 500 – 1000 znaków typograficznych)  

❖ Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać do 14 maja 2017 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa mgr Dobrochny Minich: 
fontes@wsiz.rzeszow.pl 

 

„Normy prawne - normy społeczne i kulturowe. Studia przypadków” 
Kraków, 16-17 września 2017 r.  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Nazwisko:   ……………............................................................................................. 

Imię:    .................................................................................................................. 

Tytuł / stopień naukowy/ tytuł zawodowy:     ……................................................ 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI 

Ulica i nr domu:  .................................................................................................................... 

Kod pocztowy:  .........................   Miasto:  ............................ Kraj:  ...................................... 

Telefon:  ............................................ 

E-mail:  .............................................. 

 

Miejsce zatrudnienia/Instytucja:  ....................................................................................................................... 

 

Jestem członkiem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa: 

 

TAK1 

NIE 

 

 

Czy wystawiać fakturę: 

 

                                                                 
1 Proszę podkreślić właściwe. 

mailto:fontes@wsiz.rzeszow.pl
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TAK 

NIE 

 

Dane do faktury:   

 

Nazwa i adres Instytucji................................................................................................................... 

NIP ………………………………………………………………………………….. 

 

Nocleg 15/16 września: 

 

TAK 

NIE 

 

Nocleg 16/17 września: 

 

TAK 

NIE 

 

 

Chciałabym/ chciałbym: 

zgłosić referat na temat: 

………………………………………………………………………………………………………… 

z wygłoszeniem w trakcie konferencji, 

bez wygłoszenia, 

uczestniczyć w konferencji bez zgłoszenia referatu. 

 

 

Abstrakt (500 – 1000 znaków maks.): 

 

 

 

 

 

 

      data ….......                                                Podpis …………… 
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C. 

Członek Naszego Stowarzyszenia pan dr Dawid Bunikowski2 (Uniwersytet Finlandii Wschodnia) 

nadesłał redakcji informacje nt. globalnego projektu publikacyjnego pt. "Jurisprudence, Religion, and 

Peace". Wszelkie informacje znajdują się: http://ivr2017.org/wp-content/uploads/2015/07/36.pdf 3 . 

D.  

 

Partner Naszego Stowarzyszenia - Forum Myśli Instytucjonalnej4 informuje o I Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej „Organizacje sektora publicznego – czynniki i pomiar skuteczności. Wymiar 

ekonomiczny, zarządczy i prawny”, organizowanej przez Szkołę Główną Handlową oraz Uniwersytet 

Gdański. 

Celem konferencji jest wypełnianie luki poznawczej dotyczącej czynników i pomiaru skuteczności 

organizacji sektora publicznego z perspektywy ekonomicznej, zarządczej i prawnej. Ponadto konferencja ma 

na celu integrację środowisk i podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania interdyscyplinarnych 

projektów naukowych związanych z funkcjonowaniem sektora publicznego. 

 

Zakres tematyczny konferencji 

 

1. Wymiar ekonomiczny 

Pomiar skuteczności organizacji publicznych z punktu widzenia ekonomicznego 

Oddziaływanie organizacji publicznych na gospodarkę 

Przedsiębiorczość i innowacje w sektorze publicznym 

Ekonomiczna analiza nierynkowego procesu podejmowania decyzji 

Instytucjonalna teoria rozwoju społeczno-gospodarczego 

Polityka versus praktyka gospodarcza 

Sieci i relacje międzyorganizacyjne 

 

2. Wymiar prawny 

Analiza skutków rozwiązań prawnych za pomocą metod ekonomicznych 

Formy organizacyjno – prawne w sektorze publicznym 

Współpraca międzyorganizacyjna w sądownictwie 

  

                                                                 
2 http://uef.academia.edu/DawidBunikowski (dostęp: 01.04. 2017). 
3 (dostęp: 01.03. 2017). 
4 http://forummi.pl/o-forum (dostęp: 01.04. 2017). 

http://ivr2017.org/wp-content/uploads/2015/07/36.pdf
http://uef.academia.edu/DawidBunikowski
http://forummi.pl/o-forum


98 

 

3. Wymiar zarządczy 

Pomiar skuteczności organizacji publicznych z punktu widzenia zarządzania 

Procesy, struktury i systemy zarządzania organizacji publicznych 

Przywództwo w organizacjach publicznych 

Współpraca międzyorganizacyjna i relacje z interesariuszami  

Kapitał społeczny i zaufanie w sektorze publicznym 

Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym 

Finanse sektora publicznego 

Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 

Nowe koncepcje zarządzania publicznego 

Kreowanie wartości organizacji publicznych 

 

Regulamin  

I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

„Organizacje sektora publicznego – czynniki i pomiar skuteczności. Wymiar ekonomiczny, zarządczy i 

prawny” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Organizacje sektora publicznego – czynniki i pomiar 

skuteczności. Wymiar ekonomiczny, zarządczy i prawny” (dalej zwana Konferencją) odbędzie się w 

terminie od 29 do 31 maja 2017 roku w Warszawie w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej przy Al. 

Niepodległości 128, aula I, budynek C. 

  

2.Organizatorami Konferencji są Szkoła Główna Handlowa (Instytut Kapitału Ludzkiego oraz Katedra 

Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) w 

Warszawie oraz Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański  

w Gdańsku. 

  

3.Sekretariat konferencji: 

 

mgr Róża Sokołowska 

Instytut Kapitału Ludzkiego 

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH 
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mgr Jakub Kwiatkowski 

Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej 

Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański 

e-mail: ; tel.: (058) 523-12-50 

  

§2 Uczestnictwo w Konferencji 

1. Warunkami udziału w Konferencji są: 

a) Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji w terminie do 31 marca 2017 r. poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konferencji 

b) Po dokonaniu zgłoszenia i uiszczeniu opłaty, przesłany zostanie zwrotny mail potwierdzający przyjęcie 

zgłoszenia. W przypadku braku otrzymania takiego potwierdzenia, należy kontaktować się z organizatorami 

Konferencji: ; tel. (022)564-92-45 lub ; tel (058)523-12-50. 

c) Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie wskazanym przez Organizatorów na konto bankowe: 

Konto nr  95 1240 1040 1111 0010 5574 7272 

(w tytule podając: Konferencja Organizacje sektora publicznego – czynniki i pomiar skuteczności, imię i 

nazwisko) 

 

2. Koszt uczestnictwa w Konferencji to: 

 

Uczestnictwo* z publikacją 800 PLN 

Uczestnictwo*bez publikacji 400 PLN 

Publikacja bez uczestnictwa w konferencji 600 PLN 

 

*Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, publikację, uczestnictwo w obradach i imprezach 

towarzyszących , wyżywienie 

 

3. Wraz z dokonaniem opłaty Uczestnik upoważnia Organizatorów do wystawienia faktury VAT bez 

podpisu odbiorcy. 

4. Organizatorzy mają prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania 

wolnych miejsc. 

 

§3 Rezygnacja z udziału w Konferencji 

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. 
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2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnego 

oświadczenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (decyduje data wpływu wraz z 

potwierdzeniem odbioru) przesłanej na adres Sekretariatu Konferencji. 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie do dnia 15 kwietnia 2017 

Organizatorzy zwrócą Uczestnikowi wpłaconą kwotę w 100 %. W przypadku rezygnacji Uczestnika z 

udziału w Konferencji w terminie do dnia 08 maja 2017 r. włącznie Organizator zwróci wpłaconą kwotę w 

50 %. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie po dniu 08 maja 2017 r. 

koszty nie będą zwracane. 

 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konferencji z przyczyn od siebie niezależnych. W 

takim przypadku Organizatorzy dokonają zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na podane 

przez niego konto bankowe. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku przez 

Organizatorów w całości i fragmentach – zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na potrzeby dokumentacji 

fotograficznej i filmowej z wydarzenia dla celów działań promocyjno-informacyjnych związanych z 

działalnością Organizatorów. 

3. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji Konferencji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

4. Zarejestrowanie się jako Uczestnik Konferencji jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 http://www.konferencjaosp.com (dostęp: 01.04. 2017). 

http://www.konferencjaosp.com/
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VII. 

 

Bibliografia „Fontes” za I kwartał 2017 r. 

 

Nadesłał dr hab. P. Chmielnicki, prof. WSIiZ. 

 

Katarzyna Grotkowska, Jarosław Niesiołowski Sankcje prawne jako źródło bodźców oddziałujących na 

proces decyzyjny człowieka „Przegląd Prawa Publicznego” nr 1 (118) z 2017 r., ss. 24 - 36   

 

Artykuł traktuje o sankcjach prawnych jako źródle bodźców mających wpływ na podejmowanie 

decyzji przez człowieka. Autorzy przeanalizowali przymus, jako zjawisko wszechobecne w 

społeczeństwach ludzkich, charakteryzujących się siłą fizyczną i przymusem psychologicznym. Zwraca 

uwagę na takie środki wywołują przymus psychologiczny, jak zagrożenie, obietnica, nacisk. Zaczynając od 

tych założeń autorzy rozważają problem sankcji jako zagrożeń. Jednak sankcje występują także jako 

obietnice korzyści, wykazują pozytywny wpływ na podmiot decyzyjny. 

 

Małgorzata Stefaniuk  Sankcje pozytywne jako motywy postępowania zgodnego z prawem na 

przykładzie rozwiązań ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych „Przegląd Prawa Publicznego” nr 1 (118) z 2017 r., ss. 

118 – 130 

 

Pojęcie „sankcja” nie jest charakterystyczne wyłącznie dla nauki prawa. W socjologii w pełni 

akceptowane jest wyróżnienie obok sankcji negatywnej - operującej systemem kar również sankcji 

pozytywnej - posługującej się różnorodnymi formami społecznego nagradzania. W nauce prawa mamy do 

czynienia ze zróżnicowanym podejściem do zasadności wyróżniania sankcji pozytywnej, z przewagą 

stanowiska o braku akceptacji dla podziału na  sankcje negatywne i sankcje pozytywne. Przykładem aktu 

prawnego, w którym przewidziano pozytywne konsekwencje związane z wykonaniem nałożonego przez 

prawodawcę obowiązku jest ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Akt ten zawiera przepisy odwołujące się zarówno do 

sankcji negatywnych, jak również do nagród, które mogą stanowić istotny czynnik motywujący do podjęcia 

oczekiwanych przez prawodawcę zachowań. Owe pozytywne konsekwencje (nagrody) mają charakter 

finansowy i polegają na doliczeniu do odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość kwoty 5% jej 

wartości nieruchomości lub/i zryczałtowanej kwoty 10 000 zł. Otrzymanie dodatkowego odszkodowania 

zostało uzależnione od wcześniejszego wydania wywłaszczanej nieruchomości. Odwołanie się do 

motywacji finansowej, która może być bardzo silnym argumentem zasługuje na pozytywną ocenę jednakże 
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przyjęte rozwiązania nie są optymalne - obok niewątpliwych zalet mają wady osłabiające generalnie 

pozytywną ocenę posługiwania się przez prawodawcę różnego rodzaju gratyfikacjami. Nie została 

zachowana symetria pomiędzy interesem publicznym a indywidualnym interesem osób wywłaszczanych. 

Analiza rozwiązań specustawy drogowej potwierdza tezę, iż w prawie administracyjnym występują akty 

prawne posługujące się odwołaniem do obietnicy korzyści za wykonanie przewidzianego w przepisach 

nakazu określonego zachowania. Nie ma przeszkód, aby wspomniane korzyści określać mianem „sankcji 

pozytywnej”, co przyczyniłoby się do ujednolicenia bardzo zróżnicowanej w tym zakresie terminologii. 

 

Sylwia Morawska, Przemysław Banasik Sankcje w prawie gospodarczym na przykładzie negatywnych i 

pozytywnych sankcji w prawie upadłościowym „Przegląd Prawa Publicznego” nr 1 (118) z 2017 r., ss. 

131 – 143 

 

Celem pracy jest analiza i ocena skuteczności negatywnych i pozytywnych sankcji w prawie 

upadłościowym. W obecnym kontekście legislacyjnym i regulacyjnym, ujemne sankcje w prawie 

upadłościowym przeważają nad pozytywnymi sankcjami. Jednak ich wydajność jest ograniczona, jako 

wykazały badania prezentowane w artykule. Pomimo złożonego systemu sankcji negatywnych, wnioski o 

bankructwo często złożone są zbyt późno, co powoduje niski odsetek odzyskanych roszczeń. Aby otworzyć 

debatę o równowadze między negatywnymi a pozytywnymi sankcjami w prawie upadłościowym, artykuł 

prezentuje wyniki badań ilościowych w sprawie skuteczności sankcji w prawie upadłościowym w latach 

2004-2010, w ramach jurysdykcji Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. 

 

Paweł Chmielnicki Sankcje prawne w nowym ujęciu. Cele poznawcze, definicja, kryteria klasyfikacji 

„Przegląd Prawa Publicznego” nr 1 (118) z 2017 r., ss. 154 – 182 

 

Artykuł prezentuje nowe podejście do badań nad sankcjami w prawie. Omawia przyczyny słabości 

stanu dotychczasowych badań. Obejmuje nową definicję sankcji prawnych oraz kryteria podziału sankcji na 

kategorie. Podejście badawcze omawiane w artykule opiera się na integracji badań nad sankcjami 

negatywnymi i pozytywnymi. Istotnym elementem rozważań zawartych w artykule jest postulat stworzenia 

jednakowego standardu ochrony prawnej przed nadużyciami w nakładaniu sankcji, niezależnego od 

przynależności sankcji do określonej gałęzi prawa.   W artykule wskazano, iż przez sankcję należy rozumieć 

instytucję, która wykazuje następujące cechy: 

1) Występuje intencja oddziaływania daną instytucją na proces decyzyjny człowieka, na 

zasadzie wskazania ryzyka poniesienia kosztu, lub wskazania możliwości otrzymania korzyści. 

2) Występuje rzeczywista zdolność instytucji do stymulowania procesu decyzyjnego. 
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3) Cel stymulowania procesu decyzyjnego nie pokrywa się z bezpośrednim rezultatem 

zastosowania instytucji. 

4) Wskazanie ryzyka poniesienia kosztu, lub wskazania możliwości otrzymania korzyści 

dotyczy sytuacji konkretnie opisanej w prawie. 

5) Nałożenie kosztu, lub przyznanie korzyści następuje w imieniu władzy publicznej. 

6) Zasadność nałożenia kosztu i jego wymiar, lub zasadność przyznania korzyści i jej wymiar 

wymagają ustalenia. 

W artykule zaproponowano również matrycę kategoryzowania sankcji identyfikowanych według 

powyższej definicji. Zastosowanie matrycy sankcji pozwoli – w drodze badania stanu prawa pozytywnego – 

ustalić typowe konfiguracje cech sankcji, jakie występują w aktach prawa powszechnie obowiązującego. 

Wskazane będą mogły być ich rodzaje w sposób niezależny od nazwy nadanej instytucji prawnej przez 

ustawodawcę i w sposób niezależny od zakwalifikowania sankcji do danej gałęzi prawa. Pozwoli to na 

formułowanie postulatów dotyczących rozciągania na poszczególne rodzaje sankcji określonego modelu 

weryfikacji zasadności ich nakładania. 

 

dr Magdalena Gurdek mgr Sławomir Gurdek Aktorzy kompletu normatywnego określonego ustawą o 

zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych i ich cele działania 

„Przegląd Prawa Publicznego” nr 2 (119) z 2017 r., ss. 10 – 22 

 

Autorzy w niniejszym artykule przedstawiają wyniki badań nad źródłami i efektywnością regulacji 

wynikających z przyjętej w dniu 24 lipca 2015 roku przez Sejm ustawy nowelizującej ustawę Prawo o ruchu 

drogowym. Nowelą tą pozbawiono straże gminne uprawnień do prowadzenia kontroli ruchu drogowego 

przy użyciu tzw. fotoradarów. Autorzy dokonują wykładni jej przepisów przy uwzględnieniu rozumienia 

celów i sposobu działania wszystkich uczestników procesu prawotwórczego. Opisują w sposób obiektywny 

rzeczywiste motywy, którymi kierowali się dysponenci procesu legislacyjnego oraz źródła inspiracji ich 

działania. Wskazują również beneficjentów i użytkowników przyjętej nowelizacji, a także – co 

najważniejsze – społeczne i gospodarcze skutki jakie ona wywołuje. W kontekście dokonanych ustaleń 

poddają całościowej ocenie przyjętą ustawę, wskazując na jej wady (braki) także w zakresie zgodności z 

obowiązującymi zasadami techniki prawodawczej. 

 

Agnieszka Bednarczyk-Płachta Zysk założyciela szkoły wyższej niepublicznej jako inwestora w 

odniesieniu do zmian w prawie o szkolnictwie wyższym „Przegląd Prawa Publicznego” nr 3 (120) z 2017 

r., ss. 131 – 143 
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Wprowadzane zmiany prawa o szkolnictwie wyższym, a w szczególności jego nowelizacja z 2014 r. 

oraz zmiany demograficzne w Polsce stanowią olbrzymie wyzwanie zwłaszcza dla szkół niepublicznych. 

Nie tylko jakość przegrywa z rachunkiem ekonomicznym, ale i opłacalność ich działania przestaje przynosić 

założycielom wymierne korzyści majątkowe. Czy zatem istnienie uczelni niepublicznych dalej jest 

opłacalnym interesem? Przedmiotowe opracowanie stara się dać odpowiedź na to pytanie.  
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