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Słowo wstępne

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

nasza redakcja oddaje Państwu drugi tegoroczny numer „Fons”. 
Niniejszy numer jest już ósmymym drukowanym na papierze. Nasze cza-

sopismo dalej jest dostępne w  sieci (na witrynie „Fontes”). Staramy się, aby 
„Fons” możliwie optymalnie odnalazło się w realiach po reformie.

 Niemniej nasze Stowarzyszenie jak najbardziej wpisuje się w to, co się dzie-
je w  nauce i  świecie cywilizowanym. Uzyskanie statusu organizacji pożytku 
publicznego winno nadać nam nowe, realne możliwości – także w  zakresie 
działalności popularyzującej metodę oraz wydawniczej.

Zapraszamy Państwa do nadsyłania – do druku w „Fons” – artykułów (rów-
nież autorstwa Państwa doktorantów bądź magistrantów), glos, recenzji ksią-
żek naukowych, sprawozdań i podobnych wypowiedzi naukowych. Informacje 
na temat działalności „Fontes” umieszczamy w czasopiśmie z inicjatywy władz 
Stowarzyszenia bądź Redakcji. W  numerze kontynuujemy publikację tekstów 
dotyczących takich dyscyplin jak prawo i  ekonomia oraz pokrewnych, których 
problematyka dotyczy istotnych zagadnień życia społecznego w Polsce i na świe-
cie. W tym numerze ta tematyka dotyczy: najemcy jako konsumenta, deprecjacji 
moralności w orzecznictwie sądów w sprawach podatkowych, orzecznictwa NSA 
w sprawach zamówień publicznych, innowacyjności oraz rozwoju gospodarcze-
go. Wszystkie te zagadnienia są aktualnie w centrum zainteresowania polskiego 
i międzynarodowego życia społeczno-gospodarczego (w różnorakich kontekstach 
i  z niejednej perspektywy). W  części informacyjnej numeru polecamy: mate-
riały z prac Konwentu Godności Honorowych Stowarzyszenia, nadesłane noty 
o awansach naukowych członków Stowarzyszenia, zaproszenia na konferencje 
(do Częstochowy oraz Sosnowca) i na seminarium do Sosnowca.

Redaktor Naczelny „Fons”
Piotr Feczko





 I 

ARTYKUŁY





dr Piotr Feczko1

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 
a rozwój oparty na innowacyjności

Wprowadzenie
 
Celem niniejszego artykułu jest interdyscyplinarne ujęcie2 pisma Mini-

stra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2019 r. – ustalające kierunki realizacji 
polityki oświatowej państwa (na rok szkolny 2019/2020)3. Autor koncentruje 
się na aspektach ekonomicznych (ekonomiki rozwoju, zarządzania publicz-
nego oraz polityki innowacyjnej) oraz prawno-administracyjnych. 

Szczególnie istotnym fragmentem treści omawianego pisma jest wylicze-
nie wspomnianych kierunków. Minister wskazuje wśród sześciu punktów 
m.in. na: „4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów; 5. Rozwi-
janie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów…”. 
Refleksja naukowa autora dotyczy przede wszystkim szeregu uwarunkowań 
przytoczonych dwóch kierunków, które są w jego ocenie szczególnie istotne 
dla przebiegu przyszłych procesów życia społeczno-gospodarczego w Polsce. 

1 Autor jest także aktualnie m.in. współpracownikiem dydaktycznym Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Instytutu Prawa, Administracji 
i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej Krakowie. Z cen-
tralnym zarządem edukacji narodowej jest związany jako rzeczoznawca (recenzent) podręcz-
ników (z czterech przedmiotów) – dla Ministra Edukacji Narodowej oraz jako arbiter odwo-
ławczy (ds. matur) – dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ponadto jest praktykiem oświaty 
jako zatrudniony kolejny rok – też na stanowisku nauczyciela mianowanego.
2  Przede wszystkim badacz uwzględnia (i wykorzystuje): prawo (administracyjne – na czele 
z oświatowym), ekonomię (rozwoju), zarządzanie publiczne. 
3  Nr pisma Ministra Edukacji Narodowej: DKO-WNP.4092.51.2019.DB (podpisany Da-
riusz Piontkowski).
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1. Pismo ministra z kierunkami realizacji polityki oświatowej 
w świetle nauki prawa administracyjnego

 
Omawiane pismo zasadniczo składa się z trzech części. Pierwszą z nich 

jest powołanie podstawy prawnej: „Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy 
z  dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z  2019 r. poz. 1148) 
ustalam…”4. Drugą z nich stanowi sześć punktów z tytułowymi kierunkami5. 
Natomiast część trzecia zawiera zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego 
dla kuratorów oświaty (dotyczące kontroli, ewaluacji, monitorowania).

Niewątpliwie analizowane pismo należy zaliczyć do prawnych form dzia-
łania administracji6. Można natomiast postawić pytanie: jaką prawną for-
mą działania administracji jest omawiane pismo? Z całą pewnością należy 
stwierdzić, że jest skierowane przede wszystkim do: 1) podległej ministrowi 
administracji rządowej (tj. resortu oraz terenowej administracji niezespo-
lonej – kuratorów oświaty) oraz 2) sfery podległej nadzorowi rządowej ad-
ministracji oświaty (czyli szkolnictwu publicznemu oraz niepublicznemu, 
posiadającemu uprawnienia szkół publicznych). Nadto oczywiste jest, że 
nie wywiera skutków prawnych wiążących bezpośrednio obywateli, wobec 
których nie można się władczo powoływać na przedmiotowe pismo (jako 
niebędące aktem administracyjnym zewnętrznie obowiązującym).

Odpowiedzi można też poszukiwać w doktrynie prawa administracyjnego. 
Na przykład można się odwołać do wywodów J. Filipka. Wspomniany autor 
podkreślał, omawiając akty wewnętrzne (administracyjne), iż „głównym ce-

4  Przywołany przepis ustawy brzmi: „W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 
2 oraz w art. 43, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w szczególności: 1) ustala 
podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, w tym zadania z zakresu nadzoru 
pedagogicznego…”. Natomiast wspomniane w nim zadania stanowią: a) „Minister właściwy 
do spraw oświaty i wychowania: nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicz-
nego na terenie kraju…” (art. 60, ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Oświatowe), b) „Minister właściwy 
do spraw oświaty i wychowania koordynuje i realizuje politykę oświatową państwa i współ-
działa w tym zakresie z wojewodami oraz z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi 
właściwymi w sprawach funkcjonowania systemu oświaty” (art. 43 przytaczanej ustawy).
5  W orzecznictwie sądów administracyjnych tylko kilkakrotnie zdarzyło się wzmiankowa-
nie o tytułowych kierunkach w argumentacji uzasadnienień. W powszechnie dostępnych – 
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych – orzeczeniach nie można odnaleźć 
żadnego wypowiadającego się merytorycznie na temat tytułowych kierunków.
6  Przykładowo por. E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze PWN, 
Warszawa 1999, s. 74 i nast.
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lem norm będących źródłami prawa wewnętrznego jest bliższe precyzowanie 
ogólne określonych w ustawie kierunków i społecznego sensu działania admi-
nistracji publicznej, ponadto mechanizmu i  trybu jej działania, ewentualnie 
preferencji wartości (…) akty te (…) nie są obojętne dla obywatela (…) rzutują 
w różnym zakresie i w różny sposób na interesy faktyczne i prawne obywate-
la7”. Podobnie wypowiadał się J. Sługocki na temat aktów prawnych o cha-
rakterze wewnętrznym, twierdząc, że „akty te obowiązują wyłącznie jednost-
ki organizacyjnie podległe organowi je wydającemu i dlatego nie mogą być 
kierowane wobec podmiotów hierarchicznie im nie podporządkowanych… 
muszą być zgodne z aktami powszechnie obowiązującymi”8. 

Zaś I. Lipowicz – odwołując się do „Systemu prawa administracyjnego” 
sprzed półwiecza (m.in. do poglądów T. Rabskiej) − pisze, że „prawne for-
my działania administracji ewoluują wraz z zadaniami, dla których realiza-
cji powstały (…) prawne formy działania administracji pełnią bowiem rolę 
służebną wobec zadań administra cji publicznej”. W tytułowych kierunkach 
dobitnie widać, jak wymogi współczesności wpływają na działanie admini-
stracji publicznej w Polsce i jej prawo9. 

Prawo oświatowe (jako część prawa administracyjnego) ma być narzę-
dziem także przygotowywania warunków do rozwoju społeczno-gospodar-
czego10. Temu ma służyć prezentowana misja administracji oświatowej wy-
konującej zakreślone ustawą kompetencje11. 

Możliwe jest ujmowanie – także w opisywanym aspekcie – prawa admi-

7  J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Cz. I, Kantor Wydawniczy Zakamy-
cze, Kraków 2003, s. 89-90.
8  J. Sługocki, Prawo administracyjne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 47. 
Także w nieodległy sposób wypowiada się najnowsza doktryna tej gałęzi prawa (por. Ł. Po-
śpiech [w:] W. Jakimowicz (red.), Przewodnik po prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2016, s. 162 i nast.).
9  I. Lipowicz, Prawne formy działania administracji publicznej – między stabilizacją a po-
trzebą przełomu, „Ruch Prawniczy, Społeczny i Ekonomiczny” 2016, nr 4, s. 41 i nast.
10  Można tak ujmować to dzisiejsze zadanie (względnie – funkcję) prawa administracyjnego. 
Na przykład poświęcona temu została monografia M. Szewczyka pt. Administrowanie rozwo-
jem regionalnym w systemie prawa administracyjnego (Wydawnictwo Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego, Lublin 2013). Wspomniany autor podkreśla postulat polegający na tym, „aby 
zadania skierowane na osiągnięcie dobra wspólnego przez społeczeństwo nie były wykonywa-
ne wyłącznie w oparciu o zasady kierujące sektorem prywatnym” (op. cit., s. 40).
11  Por. J. Izdebski, Koncepcja misji administracyjnej publicznej w nauce prawa administracyj-
nego, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2012, s. 81 i nast.
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nistracyjnego (i jego przedstawianej roli) jako mechanizmu działania, który 
został uposażony w  narzędzia organizacyjne, kompetencyjne i  zadaniowe 
(niniejsze pismo przynależy przede wszystkim do trzeciego rodzaju wspo-
mnianych narzędzi)12.

Wskazane poglądy doktryny nie są przeciwstawne utrwalonemu orzecz-
nictwu sądów prawa publicznego w Polsce. Egzemplifikacyjnie można wska-
zać przede wszystkim na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz Na-
czelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w uzasadnieniu postano-
wienia z dnia 15 listopada 2017 r. następująco: „Należy uznać, że system ak-
tów prawa wewnętrznego ma – w przeciwieństwie do systemu aktów będących 
źródłami prawa powszechnie obowiązującego – charakter systemu otwartego. 
Trzon tego systemu stanowią akty wymienione w art. 93 ust. 1 Konstytucji, ale 
nie ma konstytucyjnego zakazu, by przepisy ustawowe upoważniały także inne 
podmioty do stanowienia zarządzeń czy uchwał, bądź też nawet aktów inaczej 
nazwanych (zarządzeń, regulaminów, statutów, okólników), ale też odpowia-
dających charakterystyce aktu o charakterze wewnętrznym”13. Bez wątpienia 
analizowane pismo ministra spełnia wskazane orzeczeniem warunki.

Natomiast Trybunał Konstytucyjny swój wyrok z dnia 19 października 
2010 r. (dotyczący tematyki aktu administracyjnego wewnętrznego) sfor-
mułował w sposób następujący: „Trybunał Konstytucyjny ustalił następujące 
modelowe cechy takiego aktu: może on obowiązywać tylko jednostki orga-
nizacyjne podległe organowi wydającemu ten akt (art. 93 ust. 1), może być 
wydany tylko na podstawie ustawy (art. 93 ust. 2), podlega kontroli co do 
jego zgodności z powszechnie obowiązującym prawem (art. 93 ust. 3), nie 
może też stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz 
innych podmiotów (art. 93 ust. 2), ponieważ w żadnym wypadku nie może 
wiązać podmiotów, które nie są podległe organowi wydającemu taki akt”14. 

Poddając tytułowe kierunki testowi występowania przytoczonych przez 
Trybunał Konstytucyjny cech, należy zauważyć, iż trudno mówić kto i w ja-

12  J. Filipek, Miejsce i rola prawa administracyjnego w mechanizmie działania prawa, [w:]               
J. Filipek (red.), Prawo administracyjne w mechanizmie działania prawa, Oficyna Wydawni-
cza AFM, Kraków 2012, s. 15-31.
13  CBOSA, sygn. I OSK 2347/17.
14  OTKZU, sygn. K 35/09.
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kim trybie mógłby bezpośrednio skontrolować legalność prezentowanego 
pisma15. Jednakże sądy czy organy ochrony prawa mogłyby to czynić w spo-
sób pośredni i bez skutku prawnego o charakterze generalnym. Oczywiście 
należy podkreślić, że bezpośrednio tytułowy akt nie dotyka interesów praw-
nych podmiotów prawa mogących skorzystać z  prawa do sądu względem 
organu wydającego tytułowy akt, czy też nawet względem kuratorów stosują-
cych analizowany akt podczas kontroli. Natomiast inną sprawą jest kwestia, 
jaki skutek czynności kontrolne kuratora wywrą pośrednio wobec: organu 
założycielskiego szkoły, dyrektora, nauczyciela, ucznia, rodzica. Właśnie taki 
potencjalny skutek wtórny może być przedmiotem oceny sądów bądź treści 
działań organów ochrony prawa.

2. Kierunki realizacji polityki oświatowej wedle ekonomii rozwoju
 
Jak wspomniano na początku niniejszego tekstu, prezentowane kierunki (na 

rok szkolny 2019/20) dotyczą w szczególności: kompetencji matematycznych, 
kreatywności, przedsiębiorczości i  kompetencji cyfrowych. Wskazane cechy 
i kompetencje są istotne z punktu widzenia ekonomiki rozwoju gospodarki na-
rodowej, która stara się oprzeć swój wzrost na innowacyjności. Taką gospodarką 
jest gospodarka polska, która przynajmniej deklaruje przytoczony kierunek roz-
woju (w sytuacji wyczerpywania się bądź przewidywalnego wyczerpywania się 
dotychczasowych czynników stosunkowo szybkiego jej wzrostu16). 

Należy podkreślić, że już art. 1  (pkt 18 i  22) przytaczanej ustawy Pra-
wo oświatowe deklaruje zapewnienie przez system oświaty: a) kształtowania 
u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywne-

15  Oczywiście nie powinno się zapominać, że minister jest urzędnikiem administracji rzą-
dowej podległym Prezesowi Rady Ministrów oraz podlega przewidzianej konstytucją odpo-
wiedzialności.
16  Na przykład nieodległego spadku wysokości finansowych transferów prorozwojowych 
z Unii Europejskiej, konsekwentnego wzrostu kosztów pracy. Sytuacji nie polepszają takie 
czynniki jak m.in. niewysoka podaż zdatnych zasobów ludzkich na rynku pracy, trwałe 
trudności ze skłonnością do inwestycji ze strony biznesu (w dłuższym okresie), bądź obawy 
co do alokacji krajowych środków publicznych raczej w transfery socjalne (nie zawsze, bez-
sprzecznie owocujące pożądanymi efektami), aniżeli we wspomniany rozwój oparty na re-
alnym wzroście innowacyjności życia społeczno-gospodarczego gospodarki narodowej itd. 
(na przykład por. P. Feczko, The Assumptions of proinnovative industry in Poland and China, 
„Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Ja-
giellońskiego” 2017, nr 3, s. 317-328). 
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mu uczestnictwu w życiu gospodarczym (w tym poprzez stosowanie w pro-
cesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych17, organizacyj-
nych lub metodycznych); b) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawne-
go posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Podobnie w latach 2017-2018 minister Edukacji Narodowej wydawał pi-
sma dotyczące kierunków realizacji polityki oświatowej państwa (wykonując 
przytoczone przepisy ustawy Prawo oświatowe). W piśmie z dnia 5 lipca 2018 
r. wskazywał na kształcenie rozwijające: kreatywność, innowacyjność , kompe-
tencje cyfrowe. Natomiast pismem z  dnia 6 lipca 2017 r. nakazywał podnie-
sienie jakości edukacji: matematycznej, przyrodniczej oraz informatycznej18.

Przytaczane tytułowe wskazania ministerialne są zbieżne z oficjalnymi doku-
mentami OECD, Unii Europejskiej oraz Rady Ministrów dotyczącymi ekonomii 
rozwoju opartego – w możliwie jak największym stopniu – na innowacjach.

OCECD w swoim opracowaniu „Strengthening Innovation in Poland”19 
zaleca podniesienie innowacyjności (a dokładniej zdolności do innowacyj-
ności) przez Polskę. Wskazuje, iż trudno uznać własny, polski potencjał w tej 

17  Inną kwestią jest to, czy polskie szkoły publiczne zawsze stanowią innowacyjne środo-
wiska, w których uczeń może obcować z licznymi przejawami kreatywności i różnorakimi 
innowacjami. Sposób, system, klimat kształcenia bądź wychowania ma istotny wpływ na 
przyszłe zachowania jednostki w  życiu społeczno-gospodarczym. Nie sprzyja temu wy-
kształcony (zasadniczo jeszcze przed transformacją systemową) i  nieraz dalej utrwalany 
system postaw – nieraz występujący – u  zatrudnionych w  oświacie. Trudno powiedzieć, 
że aktualnie przeważająca większość polskich nauczycieli jest wysoce umotywowana oraz 
usatysfakcjonowana zawodowo czy też płacowo. Niniejsze opracowanie powstawało w okre-
sie zmagania się szkół z różnymi akcjami protestacyjnymi pracowników oświaty, które to 
niewiele wniosły dobrego do wykonywania przez szkolnictwo analizowanych zadań (tekst 
został złożony jesienią 2019 r.). Można nawet – w niniejszej wypowiedzi naukowej – zaryzy-
kować wysunięcie tezy, że oświata publiczna w Polsce jeszcze nie uległa transformacji, która 
byłaby istotna z punktu widzenia potrzeb rozwoju kraju (mimo że permanentnie wszyscy 
zainteresowani są informowani o kolejnych zabiegach reformatorskich, a dział prawa oświa-
towego podlega licznym i  częstym nowelizacjom powodującym z pewnością jego istotną 
inflację). Paradoksem reform oświaty po 1989 r. jest to, iż sami nauczyciele nieraz uważają, 
że najwięcej dla nich uczynił minister, który wyjątkowo nie był nauczycielem, a adwokatem 
– poprzez zapewnienie im formalnej prawno-karnej ochrony właściwej funkcjonariuszom 
publicznym (por. https://edurada.pl/artykuly/ochrona-nauczyciela-jako-funkcjonariusza-
publicznego; bądź https://znp.edu.pl/akcje) [dostęp: 30.09.2019]. 
18  Oba przytaczane pisma minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej nie zostały opa-
trzone numerami (w takiej postaci naocznie badał je autor artykułu).
19  N. Brandt, Strengthening Innovation in Poland. Economic Department Working Papers 
Nr 1479, OECD, Paris 2018, s. 3 i nast.
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dziedzinie za wystarczający wobec wymogów konkurencyjności globalnej. 
Nadmienia, że Polska niewłaściwie przygotowuje swoją siłę roboczą dla go-
spodarki. Wymienia niektóre reformy z ostatnich lat, ale uznaje je za najwy-
żej częściowo wystarczające środki wobec niekorzystnych trendów (np. sta-
łego spowalniania wzrostu bądź proporcji aktywnych i nieaktywnych osób 
w wieku produkcyjnym na rynku pracy).

Unia Europejska od wielu lat podkreśla w swoich dokumentach programo-
wych, że najszybszym i najskuteczniejszym sposobem na podniesienie konku-
rencyjności Starego Kontynentu względem konkurencji światowej jest użycie 
innowacyjności jako jednego z głównych czynników rozwoju życia społecz-
no-gospodarczego (jak potwierdzają to doświadczenia krajów najwyżej roz-
winiętych – np. USA bądź Japonii20). Przykładem tego jest dokument „Stra-
tegia Europa 2020”, gdzie pojawia się koncepcja „Innowacyjnej Unii”. „Inno-
wacyjna Unia” ma (a właściwie miała – albowiem czas jej wdrażania zmierza 
ku końcowi) zaowocować: a) osiągnięciem pozycji światowego lidera badań 
naukowych, b) rewolucją innowacyjności w  życiu społeczno-gospodarczym 
(zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym), c) likwidacją przeszkód 
dla rozwoju powszechnych na Starym Kontynencie (np. powolność działania 
instytucji otoczenia biznesu bądź zbyt wysokie koszty ich funkcjonowania)21. 

Trzeba jednak pamiętać, że poprzednia strategia Unii Europejskiej (przy-
jęta w Lizbonie) nie przyniosła spodziewanych efektów. W chwili obecnej 
możliwe jest, że i tym razem wdrożenie strategii unijnej (kończącej się w na-
stępnym roku – 2020) nie okaże się niekwestionowanym sukcesem.

Na gruncie polskim konieczna jest wzmianka o dokumencie Rady Mi-
nistrów – „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”22. Pierwszym 
wzmiankowanym w  strategii głównym obszarem koncentracji działań jest 
trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej na wiedzy, danych i dosko-
nałości organizacyjnej. Najważniejszymi celami szczegółowymi wspomnia-
nego obszaru są: (1) reindustrializacja oraz (2) rozwój innowacyjnych firm.

 Omawiana strategia deklaruje na wstępie, iż „Polska gospodarka potrzebuje 

20  Por. S. Isaksen, J. Tidd, Meeting the Innovation Challenge, John Wiley and Sons, Hong 
Kong 2006, s. 53-89 i 327-346, bądź M. Porter et al., Can Japan compete?, Macmillan Press, 
London 2000, s. 138-161.
21  European Comission, Memo/10/473, European Comission, Brussels 2010, s. 1-5.
22  Przyjętej uchwałą Rady Ministrów nr 8 z dnia 14 lutego 2017 w sprawie przyjęcia Strategii na 
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030) (M.P .2017, poz. 260).
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nowych impulsów rozwojowych, które zapewnią stabilny wzrost konkurencyj-
ności w oparciu o  inne niż dotychczas czynniki rozwojowe, jednocześnie po-
prawiając jakość życia mieszkańców i ich zamożność”23. Dzisiejszy stan wiedzy 
ekonomicznej wskazuje, że najszybciej rozwijają się gospodarki narodowe, które 
wykorzystują do rozwoju wysoki poziom (wskaźnik) innowacyjności. Można 
mówić, że innowacyjność jest kolejnym, nowym, najbardziej efektywnym czyn-
nikiem produkcji. Dysponowanie istotnymi zasobami ziemi, kapitału, pracy czy 
nawet przedsiębiorczości daje współcześnie ograniczone efekty24. Dlatego nie 
sposób nie zgodzić się z ogólnymi intencjami dokumentu Rady Ministrów25.

W kontekście planowania spraw polskiej oświaty względem innowacyjne-
go rozwoju nie sposób nie wspomnieć o opracowaniu „Szkoła dla innowatora. 
Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych”. Wspomniany raport twierdzi: 
„W czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0) znacząco wzro śnie zapo-
trzebowanie na osoby kreatywne, potrafiące myśleć krytycznie i koncepcyjnie. 
Umiejętności przyszłości są związane z  nowymi rodzaja mi pracy, myślenia 
i  życia w globalnym świecie, a  także z  fundamental nym pytaniem: jaka jest 
przyszłość pracy”. Autorzy przytoczonego opracowania wskazują m.in. na-
stępujące przeszkody w  proinnowacyjnym oddziaływaniu polskiej oświaty: 
a) promowanie powierzchownego uczenia się; b) posługiwanie się przez na-
uczycieli „programem nauczania”; c) nauczanie treści programowych, które są 

23  Rada Ministrów, Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspek-
tywą do 2030), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017, s. 8-134.
24  Dlatego istotny jest ten wymiar edukacji, który szczególnie wpływa na wykształcanie kreatyw-
ności oraz innowacyjności u podmiotów troski pedagogicznej. Pokrywa się on istotnie z anali-
zowanymi kierunkami realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2019/20 (tj. kompetencjami 
matematycznymi, cyfrowymi, bądź z zakresu przedsiębiorczości czy kreatywności). Kompetencje 
z niektórych przedmiotów z obowiązującej podstawy programowej wydają się mieć najwyżej po-
średni, uzupełniający wpływ na np. kreatywność uczniów (ale mogą być istotne z innych, ważnych 
– szczególnie na ten czas – powodów). Być może przy kolejnych przemianach podstaw programo-
wych należałoby się zastanowić, czy i które z przedmiotów raczej zasadniczo obojętnych dla roz-
woju opartego na innowacjach można byłoby ograniczyć czy nawet usunąć z podstaw (podobnie 
powinno się uczynić względem treści i zaleceń realizacji poszczególnych przedmiotów).
25  Jednakże „plan Morawieckiego” nie cieszy się całkowitym uznaniem wśród ekonomistów 
(co może mieć niekiedy związki z dyskursem życia politycznego). Na przykład L. Balcero-
wicz twierdzi, iż „najbardziej drastyczną demaskacją planu »odpowiedzialnego rozwoju« 
autorstwa M. Morawieckiego jest to, że zapowiedział on wzrost inwestycji do 25 proc. PKB, 
a wskutek jego polityki stopa spadła poniżej do poziomu sprzed PiS. Socjalizm też roztaczał 
świetlane perspektywy…” (Twitter L. Balcerowicza, post z dnia 21 października 2019 r., go-
dziny 08:53 [dostęp: 21.10. 2019].
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zdezaktualizowane; d) nadmierne faworyzowanie uczniów, którzy wykazują 
się dużą spolegliwością; e) zabijanie spontaniczności; f) promowanie imitacji; 
g) promowanie uproszczonych, sztucznych opisów26. 

Należy zauważyć, że znaczna część tych przeszkód ma swoistą kontynu-
ację też w polskim szkolnictwie wyższym27. W sposób oczywisty oddziału-
ją także na jakość kapitału ludzkiego dostępnego dla gospodarki narodowej 
(szczególnie w aspektach kreatywności oraz innowacyjności).

3. Pismo ministra wytyczające kierunki realizacji polityki 
oświatowej jako instrument good governance

W ostatnim, merytorycznym punkcie tekstu autor odnosi się tytułowej 
kwestii jako instrumentu – jak i pewnego rodzaju pochodnej – good (public) 
governance.

Niewątpliwie można analizowane pismo uznać za zastosowanie instru-
mentu polityki innowacyjnej w  procesach zarządzania publicznego28. Jego 
wydanie – jak i inne akty polityki oświatowej państwa (mogącej być rozpo-
znawana jako jedna z  polityk publicznych) – było poprzedzone w  2019 r. 
szeregiem działań administracji rządowej, które – przynajmniej formalnie29 

26  J. Fazlagić i  in., Szkoła dla innowatora. Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych, 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Kalisz 2018, s. 11 oraz 146-147.
27  Zdaniem autora artykułu znajduje się ono w niełatwej sytuacji zasadniczego wymaga-
nia osiągnięć (najlepiej globalnych) nieproporcjonalnych do – dalej niedostatecznych – na-
kładów (i nieraz możliwości). Nie bardzo liczne wyjątki (w niektórych dyscyplinach) tylko 
potwierdzają wyrażoną opinię. Także dlatego występują trudności w harmonijnym funk-
cjonowaniu całości systemu edukacji w Polsce (ani edukacja uniwersytecka, ani przeduni-
wersytecka nie stanowią fenomenów rozłącznych, odseparowanych względem siebie). Obie 
wspomniane sfery są też nieustająco reformowane – co może przeszkadzać w ich optymal-
nym funkcjonowaniu. Nie pozostaje to bez wpływu na kreatywność, innowacyjność absol-
wentów systemu – a tym samym na konkurencyjność polskiej gospodarki.
28  Zarządzanie publiczne dotyka zbliżonej materii jak prawo administracyjne czy polityka 
gospodarcza bądź ekonomika sektora publicznego, ale nie posługuje się metodami i siatką 
pojęciową tożsamymi z używanymi w obrębach wspomnianych dyscyplin. Można twierdzić, 
że dziś ma więcej do przekazania dla dyskursu dotyczącego spraw publicznych aniżeli nie-
jedna dyscyplina o uznanym dorobku historycznym (np. nauka administracji). W szczegól-
ności ma zasięg oraz znaczenie globalne.
29  Nie zostały one przyjęte bezkrytycznie przez jeden z nauczycielskich związków zawo-
dowych, który jest jednym z istotniejszych aktorów przemian w polskiej oświacie, np. por. 
https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/obrady-oswiatowego-okraglego-stolu-nadal-
bez-znp-broniarz-odpowiada-na-wpis-mazurek,125361.html [dostęp: 24.10.2019].
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– wpisują się w zakres współczesnych praktyk tzw. „dobrego rządzenia”30.
Jednym z aktualnych wyróżników good (public) governance31 jest to, co 

można przetłumaczyć jako „współzarządzanie publiczne”32. Od wiosny 2019 
r. resort edukacji narodowej przeprowadził m.in. cztery posiedzenia ogól-
nopolskich „okrągłych stołów edukacyjnych” (do udziału w  ich obradach 
zaproszono: nauczycieli, członków nauczycielskich związków zawodowych, 
przedstawicieli organizacji skupiających rodziców i dzieci, organów prowa-
dzących szkoły, naukowców, ekspertów oraz przedstawicieli organizacji trze-
ciego sektora). 

Omawiana tematyka dotyczyła zagadnień: „Nauczyciel w systemie edu-
kacji”, „Jakość w systemie edukacji”, „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie 
edukacji”, „Rodzic w systemie edukacji”33. Wszystkie poruszone tematy mają 
znaczenie dla kreatywności i  innowacyjności względem oświaty (zarówno 
wobec tego co wynosi absolwent, jak i wobec spraw organizacji oraz zarzą-
dzania w placówkach oświatowych). Dlatego należy podkreślić, że treść tytu-
łowego pisma nie powstała w izolacji wobec mechanizmów współrządzenia, 
które niewątpliwie zastosowano34. 

30  Przy tłumaczeniu „inkulturacji”, zastosowaniu na gruncie nadwiślańskim terminów an-
glosaskich można się natknąć na zasadniczą trudność – jak zachować wierność oryginalnym 
wywodom z innego kręgu kultury życia społecznego, a jednocześnie być komunikatywnym 
w Polsce (szczególnie wobec siatek pojęciowych nauk społecznych). Dlatego w polskiej li-
teraturze występują liczne sprzeczności, a właściwe rozeznanie w materii governance może 
dać jedynie zapoznawanie się z myślą Anglosasów w oryginale (np. powszechnie dostępnych 
dzieł M. Bevira). Jeszcze inną kwestią jest to, iż używanie określonego języka wpływa na 
przebieg oraz wyniki procesów myślowych.
31  Można twierdzić, że public governance cechuje się przede wszystkim nastawieniem na 
partycypację oraz interakcję różnorakich podmiotów – w celu osiągnięcia wyższego pozio-
mu efektów przez interesariuszy (H. Izdebski [w:] A. Bosiacki i in. (red.), Nowe zarządzanie 
publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Liber, Warszawa 2010, s. 25).
32  Np. por. J. Hausner [w:] S. Mazur (red.), Współzarządzanie publiczne, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 17-36. 
33  www.gov.pl/web/edukacja/ruszaja-wojewodzkie-okragle-stoly-edukacyjne [dostęp:  22.10.2019].
34  Natomiast kwestia bieżącej oceny ich rzetelności, fachowości, rzekomej (szczególnie we-
dle jednego ze związków nauczycielskich) pozorności czy trafności doboru uczestników – 
znajduje się w oddziaływaniu aktualnych konfliktów w polskiej oświacie.
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Zakończenie
 
Konieczne jest podkreślanie związku między edukacją matematyczną, 

informatyczną, kształtowaniem kreatywności oraz przedsiębiorczości w na-
uczaniu szkolnym a (publiczną) polityką innowacyjną względem gospodarki 
narodowej. Przytoczone czynniki bezsprzecznie owocują innowacyjnością, 
a ta jest dziś najefektywniejszym motorem rozwoju35.

Współczesne państwa starają się wpływać na życie społeczno-gospodar-
cze poprzez prowadzenie polityki publicznej. Możliwie wysoki wzrost go-
spodarczy jest zarówno celem, jak i niezbędnym czynnikiem umożliwiają-
cym istotne finansowanie wspomnianej polityki (w tym także oświatowej).

Tytułowe pismo jako wewnętrzy akt administracyjny (mający podstawę 
wskazaną w ustawie) zostało wydane także w celu wspierania rozwoju opar-
tego na innowacyjności. Okres przed wydaniem poprzedzony był licznym 
zastosowaniem narzędzi (good) public governance przez administrację resor-
tu edukacji narodowej.

35 Od tego, w jakim tempie będzie się rozwijać polska gospodarka narodowa, zależy także 
jakie będą emerytury minimalne (względnie − tzw. obywatelskie), do których to wysokości 
będą podwyższane świadczenia emerytalne znacznej części przechodzących na emerytu-
ry (w perspektywie dłuższego okresu). Obecnie zawód nauczyciela w polskiej oświacie jest 
nierzadko wykonywany  przez osoby, które przekroczyły wiek emerytalny (co ma związek 
z nieraz względnie niewygórowanymi emeryturami nauczycielskimi). Zjawisko to prawdo-
podobnie będzie się nasilać − wobec tendencji do spadku relacji wysokości emerytur do 
średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
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Najemca jako konsument – czy zapewniono rzeczywistą 
ochronę praw najemcy

Wprowadzenie

Obowiązujące w Polsce standardy ochrony praw konsumentów nawiązują 
wprost do standardów Unii Europejskiej. Od przyjęcia Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 konsekwentnie wprowadzano 
i rozbudowywano regulacje prawne chroniące osoby fizyczne – konsumen-
tów w relacjach z przedsiębiorcami. Ochrona konsumentów w stosunkach 
z przedsiębiorcami wynikającymi z zakupu towarów czy usług doczekała się 
szerokiego omówienia w  literaturze i orzecznictwie. Odmiennie natomiast 
przedstawia się kwestia omówienia sytuacji najemcy jako konsumenta. Z tej 
racji poniższy artykuł poświęcony będzie ochronie prawnej konsumenta – 
najemcy lokalu mieszkalnego. Przede wszystkim zostaną przeanalizowane 
obowiązujące regulacje prawne pod kątem ich skuteczności w zapewnieniu 
prawa do mieszkania dla najemcy oraz konsekwencje wprowadzonego stop-
nia tej ochrony dla właścicieli i samego rynku najmu mieszkań na wynajem, 
a tym samym dostępności „towaru” dla konsumentów – najemców. 

Ochrona konsumenta ma już w  Polsce ugruntowaną praktykę ustawo-
dawczą. Nie można jednak zapominać, że polskie regulacje są przede wszyst-
kim odzwierciedleniem rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej i prawa 
międzynarodowego. Na gruncie prawa międzynarodowego ochrona praw 
konsumentów znalazła swój wyraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Go-
spodarczych, Społecznych i Kulturalnych2. W art. 7 tego paktu wskazano, że 
państwa-strony zobowiązuje się do uznania prawa każdego człowieka do od-
powiedniego poziomu życia, w szczególności w zakresie wyżywienia, odzie-
ży i  mieszkania, oraz prawa do stałego polepszania warunków bytowych. 
W obszarze prawa europejskiego opracowano szeroki katalog instrumentów 

1  Dz.U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.
2  Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 169.
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ochrony konsumenta3. Przede wszystkim przywołać tutaj trzeba art. 169 
TFUE: „Unia przyczynia się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i interesów 
gospodarczych konsumentów oraz do wspierania ich prawa do informacji, 
edukacji i  organizowania się w  celu realizacji ich interesów”. Zgodnie zaś 
z art. 114 ust. 3 TFUE w ramach procedury ustawodawczej w zakresie zbli-
żania się ustawodawstw państw członkowskich w dziedzinie ochrony konsu-
mentów instytucje Unii Europejskiej przyjmują wysoki poziom tej ochrony. 
W polskim prawie podstawowym aktem prawnym w zakresie programowym 
ochrony konsumentów jest art. 76 konstytucji: „Władze publiczne chronią 
konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi 
ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi prak-
tykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa”. Mimo że art. 76 
konstytucji oddzielnie wymienia konsumentów i najemców, na gruncie obo-
wiązujących przepisów nie powinno budzić wątpliwości, że najemca lokalu 
mieszkalnego jest także konsumentem. Konsumentem specyficznym, bo spe-
cyficzny jest także przedmiot umowy – mieszkanie. W związku ze zmianami 
legislacyjnymi i wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego nowych 
form najmu mieszkań – najmu instytucjonalnego i najmu instytucjonalne-
go z dojściem do własności, gdzie drugą stroną umowy będzie profesjonal-
ny podmiot prowadzący działalność gospodarczą w  zakresie najmu lokali 
mieszkalnych, najemca takiego lokalu stanie się klasycznym konsumentem 
w rozumieniu zarówno przepisów prawa Unii Europejskiej, jak i przepisów 
krajowych. Spowoduje to nieunikniony konflikt dwóch skrajnie odmiennych 
zasad podchodzenia do mieszkania. Pierwsza z nich – mieszkanie prawem, 
nie towarem – musi pozostawać w sprzeczności z zasadą mieszkanie to to-
war, z którego właściciel ma prawo czerpać godziwe zyski. 

Zaczynając rozważania o  sytuacji najemcy jako konsumenta i  zakresu 
ochrony jego praw, należy zauważyć, że wynajmując mieszkanie, najemca za-
spokaja jedną z podstawowych potrzeb życiowych, jaką jest zapewnienie sta-
bilnego miejsca zamieszkania dla siebie i rodziny. Trzeba przy tym podkreślić, 
że na gruncie prawa konstytucyjnego prawo do mieszkania osoby niebędącej 

3  Więcej na ten temat: J. Maliszewska-Nienartowicz, Ewolucja ochrony konsumenta w eu-
ropejskim prawie wspólnotowym, [w:] Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii 
Europejskiej i  ich wpływ na procesy implementacyjne w  państwach członkowskich, red.                     
A. Kunkiel-Kryńska, Wolters-Kluwer, Warszawa 2013.
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właścicielem lokalu mieszkalnego (najemcy) i  jego ukształtowanie musi re-
spektować godność człowieka zajmującego cudze mieszkanie (najemcy). Wpi-
suje się to w zasadę – mieszkanie prawem, a nie towarem. Ustawodawca musi 
zatem tak ukształtować stosunek pomiędzy właścicielem a lokatorem, by za-
gwarantować prawo lokatora do mieszkania, a jednocześnie chronić własność. 
Oznacza to konieczność podjęcia próby bardziej lub mniej udanego pogodze-
nia racji najemcy i właściciela4. W polskim ustawodawstwie w ramach kolej-
nych nowelizacji ustaw regulujących tę materię można zauważyć powtarzającą 
się prawidłowość maksymalnego wzmocnienia ochrony najemców, po któ-
rej następuje znaczne obniżenie poziomu ochrony ich praw i uwzględnienie 
przede wszystkim praw właścicieli lokali mieszkalnych.

Regulacje ustawowe najmu instytucjonalnego 
– nadmierna ochrona najemcy?

Podstawowym aktem prawnym regulującym najem lokali mieszkalnych 
jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego5 (zwana dalej „ustawą”). 
Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości6 dodano 
do niej nowy rozdział 2b „Najem instytucjonalny lokalu”. Rozwiązania prze-
widziane w tym rozdziale wprowadzają wyraźne rozróżnienie najmu miesz-
kań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do najmu okazjonal-
nego, który teoretycznie, od momentu wejścia w życie nowelizacji, powinien 
być zawierany tylko przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności go-
spodarczej w zakresie najmu mieszkań. 

Jednocześnie już na wstępie należy zauważyć, że wprowadzone regulacje 
nie zakazują przedsiębiorcom zawierać umów najmu okazjonalnego. Nie jest 
tym samym jasne, czy w przypadku zawarcia umowy najmu okazjonalnego 
przez podmiot wynajmujący np. kilkadziesiąt mieszkań, umowy te będzie się 
traktowało jak umowy najmu instytucjonalnego, czy też należy je uznać za 
nieważne, przy czym ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie wynika z literal-
nego brzmienia przepisów. Wydaje się, że należy przyjąć, wbrew intencjom 

4  Tamże.
5  Dz.U. z 2018 r., poz. 1234, z późn. zm.
6  Dz.U. z 2017 r., poz. 1529, z późn. zm.
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ustawodawcy, iż nadal będzie dopuszczalne zawieranie przez przedsiębior-
ców także umów najmu okazjonalnego z powodu braku jakichkolwiek sank-
cji ustawowych.

Przechodząc już do samej analizy przyjętych regulacji, należy porównać 
uprawnienia jednej i drugiej strony tej umowy. Po pierwsze, umowa najmu 
instytucjonalnego zawsze będzie umową na czas oznaczony. Przyjęte roz-
wiązanie gwarantuje zarówno jednej, jak i drugiej stronie stabilizację, gdyż 
strony będą dysponować wiedzą, kiedy umowa najmu instytucjonalnego się 
kończy. Przeniesiono także rozwiązanie stosowane na gruncie umowy najmu 
okazjonalnego polegające na załączeniu do umowy najmu instytucjonalnego 
lokalu oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca 
poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu uży-
wanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego w terminie wskaza-
nym w  żądaniu, o  którym mowa w  art. 19i ust. 3  ustawy, oraz przyjął do 
wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania 
prawo do najmu socjalnego lokalu ani do tymczasowego pomieszczenia nie 
przysługuje – art. 19f ust. 2-3 ustawy. 

Przedmiotowe rozwiązanie jest wyraźnym wzmocnieniem ochrony przed-
siębiorcy przed dalszym pozostawaniem najemcy w  lokalu pomimo np. 
nieopłacania czynszu. Jest to racjonalne rozwiązanie, w  szczególności jeśli 
uwzględni się fakt, iż w przypadku większej liczby takich najemców zagrożo-
na mogłaby być płynność finansowa przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca ma 
racjonalnie prowadzić swoją działalność gospodarczą w zakresie najmu, musi 
mieć bowiem zagwarantowane skuteczne mechanizmy egzekucji z lokalu. 

Zgodnie z art. 19f ust. 4-5 ustawy zawarcie umowy najmu instytucjonal-
nego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji za-
bezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu 
przysługujących właścicielowi oraz ewentualnych kosztów egzekucji obo-
wiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności 
miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu 
obowiązującej w  dniu zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu. 
O  ile całkowicie zasadne było przewidzenie możliwości pobierania kaucji 
przez przedsiębiorcę, to wątpliwości budzi jej ustawowe ograniczenie do wy-
sokości sześciomiesięcznego czynszu za dane mieszkanie. Z pewnością jest 
to ochrona najemcy przed nadmierną wysokością kaucji, ale w mojej oce-
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nie zbyt głęboko ingerująca w swobodę kształtowania stosunku najmu przez 
strony. Należy przecież zauważyć, że najemca sam dokonuje oceny propo-
nowanych warunków najmu. Jeśli w  danym przypadku uznałby wysokość 
żądanej kaucji za zbyt wygórowaną, nie przystąpiłby do umowy. Z drugiej 
zaś strony wynajmujący (przedsiębiorca) może być z różnych przyczyn za-
interesowany ustaleniem kaucji wyższej. Ustawowe ograniczenie wysokości 
kaucji będzie skutkowało obchodzeniem tych regulacji, jak to ma miejsce na 
gruncie regulacji najmu okazjonalnego i zawieranie umów w „szarej strefie” 
lub zawarciem umowy timesharingu bądź innej podobnej, gdzie takich ogra-
niczeń nie ma i jednocześnie nie ma też gwarancji ochrony praw najemcy, 
albo rezygnacją z najmu takiego mieszkania i jego sprzedażą. 

Na pewno do pewnego stopnia rozwiązaniem chroniącym najemcę przed 
utratą „dachu nad głową” jest wprowadzenie mechanizmu potrącenia zale-
głości z czynszu najmu z wpłaconej kaucji, bez konieczności wypowiadania 
najemcy umowy najmu. W powyższym przypadku najemca będzie jednak 
zobowiązany do uzupełnienia kaucji do pełnej wysokości w terminie okre-
ślonym w umowie, a jeśli taki termin nie został w niej wskazany, w terminie 
uzgodnionym z wynajmującym. 

Podobnie jak na gruncie regulacji najmu okazjonalnego umowa najmu 
instytucjonalnego musi być zawarta na piśmie. Jednocześnie powinno być 
dołączone do niej oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w któ-
rym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wyda-
nia lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego, oraz 
przyjął do wiadomości, że w  razie konieczności wykonania powyższego 
zobowiązania prawo do najmu socjalnego lokalu ani do tymczasowego po-
mieszczenia mu nie przysługuje. Tym samym notariusz kontroluje tylko pra-
widłowość sporządzenia takiego oświadczenia i zrozumienia jego znaczenia 
przez strony, głównie przez najemcę. Nie kontroluje on treści i prawidłowo-
ści sporządzenia samej umowy najmu.

Kolejnym przepisem wprowadzonym do ustawy w celu ochrony najemcy 
jest ograniczenie opłat pobieranych przez wynajmującego. Zgodnie bowiem 
z art. 19h ustawy z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu, oprócz czynszu, 
właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela, chyba że umo-
wa stanowi inaczej. Ochrona taka jest tylko teoretyczna, gdyż do umowy 
mogą być wpisane także inne opłaty niż opłaty niezależne od wynajmują-
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cego i czynsz najmu. Podobnie podwyższenie czynszu może nastąpić na za-
sadach określonych w umowie, a nie przepisami ustawowymi. Tym samym 
cała ochrona praw lokatora będzie sprowadzała się do posiadania w umowie 
najmu informacji o dodatkowych opłatach, jakie będzie ponosił, i o zasadach 
podwyższania czynszu, np. częstotliwości.

Jednym z niewielu przepisów w regulacji najmu instytucjonalnego, realnie 
chroniącym najemcę, jest ograniczenie wypowiedzenia umowy najmu tylko 
do ściśle, enumeratywnie wskazanych w ustawie przypadków – art. 19i ustawy. 
Umowa najmu instytucjonalnego wygasa po upływie czasu, na jaki była zawar-
ta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. 

Wypowiedzenie umowy najmu jest zaś możliwe, gdy najemca używa lo-
kalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z  jego przeznaczeniem, 
lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy 
urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców, 
albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi do-
mowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub jest w zwłoce 
z zapłatą czynszu innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od 
właściciela pobieranych przez właściciela. W innych przypadkach właściciel 
nie ma prawa wypowiedzieć umowy najmu instytucjonalnego. 

Istotnym elementem regulacji stosunku najmu jest realna możliwość od-
zyskania przez wynajmującego jego mieszkania. Bez tych gwarancji trudno 
spodziewać się, że jakikolwiek przedsiębiorca będzie zainteresowany wynaj-
mowaniem mieszkania. Przewidziana w przepisach regulacja jest w dużej mie-
rze powtórzeniem już funkcjonujących przepisów o  najmie okazjonalnym. 
W przypadku dalszego pozostawania najemcy w mieszkaniu po wygaśnięciu 
umowy pierwszym krokiem właściciela powinno być doręczenie mu żądania 
opróżnienia lokalu sporządzonego na piśmie i  opatrzonego urzędowo po-
świadczonym podpisem właściciela. Oznacza to, że za każdym razem właści-
ciel – przedsiębiorca będzie musiał angażować się w dodatkowe formalności 
związane z choćby urzędowym poświadczeniem własnego podpisu. 

Żądanie opróżnienia lokalu zawierać musi w szczególności: oznaczenie 
właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy; wskazanie umowy najmu 
instytucjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego; 
termin, nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w któ-
rym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal. Przyczyna 
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ustania stosunku najmu podana w żądaniu musi być skonkretyzowana i nie 
może być określona w sposób ogólny.

Ponadto brak w  treści żądania któregokolwiek z  powyższych elementów 
skutkuje bezskutecznością żądania. Właściciel nie może podjąć żadnych kro-
ków przeciwko najemcy w okresie, który wskazał mu w żądaniu na opuszczenie 
mieszkania. Dopiero po upływie tego terminu, jeśli najemca w dalszym ciągu 
pozostaje w lokalu, może on wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzu-
li wykonalności aktowi notarialnemu, o którym mowa w art. 19f ust. 3 ustawy. 
W praktyce więc właściciel lokalu będzie zmuszony przeprowadzić dość długą 
procedurę eksmisyjną, i tylko on będzie ponosił straty z tytułu dalszego pozosta-
wania niepłacącego najemcy w mieszkaniu oraz koszty eksmisji.

Porównując wprowadzone mechanizmy ochrony najemcy i  ochrony 
przedsiębiorcy w  ramach umowy najmu instytucjonalnego, należy zauwa-
żyć, że tak jak na gruncie najmu okazjonalnego, przy najmie instytucjonal-
nym najemca ma bardzo uprzywilejowaną pozycję. Wypowiedzenie umowy 
najmu może nastąpić tylko w ściśle określonych warunkach, najemca może 
też zalegać z opłatami za czynsz, gdyż będą one potrącane z kaucji, której 
wysokość jest ograniczona ustawowo oraz pozostawać w mieszkaniu aż do 
czasu skutecznego przeprowadzenia egzekucji – czyli w praktyce nawet przez 
kilka lat. Z drugiej strony właściciel lokalu ma teoretycznie stworzoną szyb-
szą ścieżkę odzyskania lokali – w praktyce uzależnioną od szybkości działa-
nia sądów i komornika sądowego czy zagwarantowaną możliwość potrące-
nia zaległości za czynsz z wpłaconej kaucji, bez czekania na wypowiedzenie 
umowy. Jednakże, jak się wydaje, w dalszym ciągu działalność gospodarcza 
polegająca na najmie lokali mieszkalnych łączy się z ryzykiem obciążającym 
tylko jedna stronę – przedsiębiorcę. W  skrajnych przypadkach nagroma-
dzenia się w  jednej inwestycji niepłacących najemców może to skutkować 
realnym zagrożeniem wypłacalności całego przedsiębiorstwa. Ponieważ 
w Polsce dotychczas tylko nieliczne inwestycje mieszkaniowe zostały pod-
dane reżimowi regulacji najmu instytucjonalnego, trudno aktualne ocenić, 
czy prywatni inwestorzy będą zainteresowani budowaniem mieszkań pod 
wynajem. Z pewnością przy podejmowaniu decyzji będą musieli skalkulo-
wać ryzyko finansowe związane z kosztami odzyskania lokali i pozostawania 
w nich, przez dłuższy okres, niepłacących najemców.
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Praktyka rynku najmu mieszkań w Polsce

Ponieważ rynek najmu instytucjonalnego w Polsce w praktyce jeszcze nie 
istnieje, jedynym odniesieniem dla oceny funkcjonowania najmu komercyj-
nego jest najem okazjonalny. Jak zatem kształtuje się w praktyce sytuacja na-
jemcy jako konsumenta? Obraz, jaki wyłania się z przeglądu portali poświę-
conych wynajmowi i publikacji7, nie jest zbyt optymistyczny. 

Oferowane na rynku mieszkania są najczęściej klitkami, a  ich wyposa-
żenie składa się ze starych mebli. Powszechną praktyką jest nieszanowanie 
prywatności najemców, uniemożliwianie korzystania z całego mieszkania, za 
które najemca płaci (np. wykorzystanie części mieszkania na składzik rze-
czy właściciela, uniemożliwienie korzystania z wanny, bo właściciel trzymał 
w niej węgiel8). Najlepiej podejście właścicieli do wynajmowanych lokali ujął 
M. Krajewski: „Mieszkania do wynajęcia sprawiają wrażenie, jakby były ro-
dzajem […] ogromnego pawlacza wypełnionego tym, co już nie nadaje się 
do użytku […], ale czego żal się pozbyć, bo nie utraciło w  pełni walorów 
użytkowych9. Wynajmującemu przyświeca tutaj ograniczenie ryzyka, zwią-
zane ze zniszczeniem samego lokalu jak i jego wyposażenia”.

Najemcy czują się bardzo ograniczeni w wynajmowanych lokalach. Standar-
dem jest zakazywanie trzymania zwierząt, wieszanie obrazów na ścianach czy 
chociażby wymiana mebli na nowsze na koszt najemcy. Wynajmujący najczę-
ściej też odmawiają usunięcia z wynajmowanych mieszkań starych mebli, niepo-
trzebnych najemcy czy nawet wręcz ograniczających korzystanie z przestrzenni 
mieszkania, „bo nie mają co z tymi rzeczami zrobić”. Bardzo często, jak wskazują 
najemcy, wynajmujący zachowują się, jakby nie byli tylko właścicielami wynaj-
mowanego mieszkania, ale także najemców. Powszechną praktyką jest wcho-
dzenie do mieszkania pod nieobecność najemców, przeglądanie ich prywatnych 
rzeczy czy zapraszanie do wynajmowanego mieszkania swoich gości. Także kwe-
stie związane z życiem prywatnym potencjalnych lub już obecnych najemców są 
„przedmiotem zainteresowania” właścicieli mieszkań, np. pozostawanie bądź nie 
w związku małżeńskim, posiadanie dzieci, miejsce pracy.

7  Strona facebookowa „Mieszkaj dobrze w Warszawie; zob. N. Fiedorczuk, Wynajęcie, Wy-
dawnictwo Bęc Zmiana, Warszawa 2012.
8  Zob. F. Springer, 13 piętro, Wydawnictwo Czarne, Warszawa 2015, s. 225.
9  Zob. M. Krajewski, Normanie substandardowo, [w:] N. Fiedorczuk, Wynajęcie...
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Charakterystyczną cechą najmu w Polsce jest poczucie jego tymczasowości 
i braku stabilności, gdyż w odczuciu większości najemców muszą się oni liczyć 
z koniecznością natychmiastowego opuszczenia lokalu na żądanie właściciela. 
To poczucie tymczasowości najmu i bardzo częste podkreślanie przez właści-
ciela prawa do decydowania o wszystkim, co się dzieje w mieszkaniu, a czę-
ściowo także o życiu samych najemców, sprawia, że część najemców nie dba 
należycie o wynajmowane lokale. 

Od strony wynajmującego obraz nie przedstawia się lepiej. Teoretycznie 
regulacje najmu okazjonalnego i najmu instytucjonalnego zostały pomyśla-
ne jako wzmocnienie praw właścicieli mieszkań i zachęcenie firm do prowa-
dzenia działalności polegającej na najmie mieszkań. Jednak już na wstępie 
obowiązujące regulacje ograniczają krąg osób, które mogą być zaintereso-
wane takim najmem. Oficjalnej umowy najmu, czy to instytucjonalnego czy 
okazjonalnego, nie podpiszą osoby zainteresowane wykorzystaniem takie-
go lokalu także do potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej oraz te, 
które nie będą chciały rezygnować z przysługującej im na podstawie ustawy 
o ochronie praw lokatorów ochrony – w tym przede wszystkim z ochrony 
przed eksmisją „na bruk”. Właściciel, który wymaga tej formy, w sposób zna-
czący ogranicza wybór potencjalnych najemców. 

Największym problemem w  praktyce jest dla wynajmujących sytuacja, 
gdy najemca nie opuścił lokalu po rozwiązaniu albo wypowiedzeniu umowy 
najmu. W takiej sytuacji pozostaje mu tylko wszczęcie procedury eksmisyj-
nej. Po pierwsze, będzie musiał więc wystąpić z żądaniem opuszczenia lo-
kalu. Dopiero po bezskutecznym upływie wskazanego terminu będzie mógł 
skierować sprawę do sądu. Przez cały okres rozstrzygania sprawy przez sąd 
najemca będzie miał oprawo pozostawać w tym lokalu, najczęściej nie płacąc 
również w  tym okresie czynszu. Jeżeli sąd orzeknie eksmisję z  lokalu bez 
prawa do najmu socjalnego, po uprawomocnieniu się orzeczenia wynajmu-
jący będzie mógł zwrócić się do komornika. Zgodnie z art. 1046 § 4 kodeksu 
postępowania cywilnego komornik wszczynający eksmisję, po stwierdzeniu, 
że dłużnik nie posiada tytułu prawnego do lokalu lub pomieszczenia, w któ-
rym mógłby zamieszkać, składa do gminy właściwej ze względu na miejsce 
położenia lokalu podlegającego opróżnieniu wniosek o  wskazanie dłużni-
kowi tymczasowego pomieszczenia. Jednocześnie komornik wstrzymuje się 
z  dokonaniem czynności egzekucyjnych do czasu wskazania przez gminę 
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pomieszczenia tymczasowego. Jeżeli tymczasowe pomieszczenie nie zosta-
nie wskazane, komornik eksmituje najemcę do schroniska, noclegowni lub 
domu dla bezdomnych. Wynajmujący musi więc „uzbroić się w cierpliwość”, 
gdyż przy optymistycznych szacunkach odzyska on lokal po upływie roku. 
Najczęściej jednak będzie czekał kilka lat, zanim odzyska swoją własność, 
ponosząc jednocześnie koszty związane z jej utrzymaniem czy spłatą kredytu 
na jej zakup10. Nic więc dziwnego, że minimalizując ryzyko strat wynajmują-
cy zawierają umowy najmu w tzw. „szarej strefie” lub przeznaczają do najmu 
lokale substandardowe i nie dbając o ich wyposażenie.

Wyłaniający się obraz warunków najmu mieszkań w Polsce sprawia, że pozo-
staje pytanie, dlaczego najemcy godzą się na takie warunki i zawieranie de facto 
umów najmu, które nie gwarantują im żadnej ochrony przed wynajmującym. 
Odpowiedź na pytanie jest prosta – brak wystarczającej ilości mieszkań pod 
wynajem. Rynek najmu mieszkań jest rynkiem wynajmującego, a nie najemcy. 
Z analizy przeprowadzonej przez F. Springera wynika, że na wynajęcie jedno-
pokojowego mieszkania mieszkaniec Warszawy uzyskujący przeciętne wyna-
grodzenie musi przepracować 16 dni w miesiącu. Dla porównania mieszkaniec 
Berlina na wynajęcie pracuje 6 dni w miesiącu11. Istotne są więc dochody najem-
cy. Nie można przy tym uwzględniać nominalnego średniego wynagrodzenia 

10  Z danych zawartych w sprawozdaniu z czynności komornika kierowanym do Ministerstwa 
Sprawiedliwości (MS-Kom23) wynika, iż w 2012 r. do komorników wpłynęło łącznie 9070 
spraw o opróżnienie lokali mieszkalnych, w  tym 3002 na podstawie tytułu wykonawczego, 
z którego nie wynikało prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego. W 2012 r. za-
łatwiono ostatecznie 7812 spraw o opróżnienie lokali mieszkalnych, w tym 2892 spraw przez 
wyegzekwowanie. W odniesieniu do eksmisji prowadzonych na podstawie tytułu wykonaw-
czego, z którego nie wynikało prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, ostatecz-
nie załatwiono 2504 sprawy, w tym przez wyegzekwowanie 908 spraw. Z kolei w 2013 r. do 
komorników wpłynęło łącznie 8557 spraw o opróżnienie lokali mieszkalnych, w  tym 2506 
spraw na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynikało prawo dłużnika do loka-
lu socjalnego lub zamiennego. W statystyce odnotowano ostatecznie załatwienie 8665 spraw 
o opróżnienie lokali mieszkalnych, w tym 3131 spraw przez wyegzekwowanie. W odniesieniu 
do eksmisji prowadzonych na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynikało prawo 
dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, ostatecznie załatwiono 2744 sprawy, w tym 
przez wyegzekwowanie. Jeśli chodzi o skuteczność postępowań eksmisyjnych, rozumianą jako 
stosunek spraw zakończonych przez wyegzekwowanie do ogółu spraw zakończonych, wyno-
siła ona w 2012 r. 37%, a w 2013 r. 36,14%. W przypadku postępowań prowadzonych na pod-
stawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynikało prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub 
zamiennego, skuteczność w 2012 r. kształtowała się na poziomie 36,27%, a w 2013 r. – 35,56%.
11  Zob. F. Springer, „13 piętro”, s. 231.
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ogłaszanego przez GUS, które wynosi 5140,00 zł miesięcznie12, gdyż 80% Pola-
ków zarabia poniżej 3550 zł netto miesięcznie. Z danych przedstawionych przez             
F. Springera i danych z portalu najmu mieszkań „Domimporta” wynika, że wy-
najęcie kawalerki, przy założeniu że wyłączymy z zestawienia najdroższe miasta 
w Polsce, będzie wynosiło 1200 zł plus opłaty za mieszkanie13. 

Taki wynajmujący będzie i tak w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż aktualnie 
co dziesiąty Polak otrzymuje dziś pensję minimalną, co oznacza, że nie stać 
go na samodzielne wynajęcie mieszkania – pozostaje tylko wynajem pokoi. 
Jednak każdy musi gdzieś mieszkać, stąd bogata oferta mieszkań na wynaj-
mem substandardowych, za które i tak pobierany jest bardzo wysoki czynsz14, 
Wynajmujący nie musi się bać, że na mieszkanie nawet w najgorszym stanie 
nie znajdzie chętnego, gdyż na rynku mieszkaniowym w Polsce panuje sta-
ły niedobór mieszkań pod wynajem. Z danych uzyskanych w  trakcie Naro-
dowego Spisu Powszechnego w 2011 r. wynika, że zdecydowana większości 
zasobów mieszkaniowych w  Polsce jest zamieszkiwana przez ich właścicieli 
(ok. 77,2%). Mieszkania na wynajem stanowią tylko ok. 5,4% z zasobu miesz-
kaniowego. Dotychczas mieszkania te są wynajmowane przede wszystkim na 
podstawie umowy najmu okazjonalnego, prowadzonego przez osoby fizyczne 
– właścicieli pojedynczych mieszkań. Mieszkania te są oferowane po czynszu 
rynkowym15. Jednocześnie na co trzeba zwrócić uwagę, ze względu na przepisy 
regulujące ochronę lokatorów, które zwiększają ryzyko po stronie właściciela 
mieszkania czynszowego, bardzo często umowa najmu jest zawierana w „sza-
rej strefie”, co oczywiście łączy się z brakiem ochrony dla najemcy. 

Dla porównania – w krajach zachodnich istotną częścią rynku mieszkanio-
wego są mieszkania na wynajem. Duża ilość mieszkań na wynajem skutkuje 
uregulowaniem rynku najmu i  zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem 
zakupem mieszkania finansowanego kredytem hipotecznym16. W  praktyce 

12  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w spra-
wie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r., M.P.2019.31.
13  Tamże, s. 232.
14  Tamże, s. 233.
15  Dane z Narodowego Programu Mieszkaniowego. Uchwała nr 115/2016 Rady Ministrów 
z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego.
16  Najbardziej rozwinięty rynek najmu występuje w Niemczech, gdzie stanowi ok. 55% za-
sobów mieszkaniowych. Ponad 40% stanowią mieszkania na wynajem w takich krajach jak 
Francja, Holandia i Austria. W Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Finlandii i Luksemburgu 
udział mieszkań na wynajem przekracza 30%.
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o  dostępności mieszkań na wynajem decyduje wysokość stawek czynszów. 
Z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski, dotyczących wyso-
kości przeciętnych stawek czynszu w przeliczeniu na 1 m2 mieszkania w naj-
większych miastach w I kwartale 2019 r., kształtowała się ona na poziomie: 
ok. 30-36 zł w Łodzi, ok. 32-40 zł w Gdyni, Gdańsku i Poznaniu, ok. 36-45 zł 
w Krakowie i Wrocławiu, ok. 55 zł w Warszawie17. 

Stały niedobór mieszkań na wynajem skutkuje tym, że potencjalny najemca 
musi zgodzić się na warunki oferowane mu przez wynajmujących, gdyż jedyną 
alternatywą, dostępną tylko dla najlepiej zarabiających, jest kupno mieszkania na 
kredyt. Jak słusznie podsumował to F. Springer, „taki rynek jest dla wynajmujących 
koszmarem, bo nie gwarantuje żadnej stabilności. Jak może gwarantować, skoro 
i właściciele tej stabilności nie mają? Dopóki nie rozwinie się rynek najmu insty-
tucjonalnego, sytuacja się nie zmieni”18. Najem instytucjonalny może być jednak 
niewystarczającą odpowiedzią na potrzeby najemców. Na gruncie polskiego prawa 
został on bowiem ukształtowany na wzór najmu okazjonalnego, które to regulacje 
skutecznie zniechęciły znaczną liczbę właścicieli mieszkań do ich wynajmowania, 
albo zachęciły do tzw. najmu w „szarej strefie”, czyli bez rejestrowania umów. 

Przedstawiona sytuacja nie ulegnie zmianie, dopóki, tak jak na Zachodzie, 
nie zostaną stworzone mechanizmy prawne pozwalające na inwestowanie przez 
duże fundusze inwestycyjne w  rynek nieruchomości. Fundusze te dysponują 
kapitałem pozwalającym na utworzenie spółek zarządzających tysiącami miesz-
kań na wynajem. Tylko bowiem spółki o odpowiednio dużym kapitale mogłyby 
wziąć na siebie ryzyko związane z zawieraniem umów najmu okazjonalnego czy 
też najmu instytucjonalnego, gdyż koszty pozostawania niepłacącego lokatora 
w mieszkaniu i koszty egzekucji nie wpływałyby na ich płynność finansową. 

Podsumowanie

Ukształtowanie ochrony praw najemcy lokalu mieszkalnego – konsu-
menta trudno ocenić jednoznacznie. Z jednej strony polski ustawodawca stoi 
na stanowisku, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem, co znalazło swoje 

17  Narodowy Bank Polski, Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości 
mieszkaniowych i komercyjnych w I kwartale 2019 r., Warszawa, czerwiec 2019 r., https://www.
nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan_03_2019.pdf [dostęp: 2.10.2019].
18  F. Springer, 13 piętro, s. 258.
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odzwierciedlenie nawet w postanowieniach art. 75 i 76 konstytucji, z drugiej 
strony bez budowania lokali, ich sprzedaży, a następnie wynajęcia trudno to 
prawo zapewnić. Optymalne regulacje powinny zostać ukształtowane w taki 
sposób, by z  jednej strony zapewnić najemcy poczucie stabilności i ochronę 
przed nadmierną ingerencją wynajmującego w sprawy życiowe i korzystanie 
z lokalu przez najemcę, z drugiej zaś wynajmujący musi mieć gwarancję moż-
liwości szybkiego odzyskania mieszkania, gdyby najemca nie płacił czynszu 
bądź dewastował mieszkanie. W polskiej praktyce żadna z tych wytycznych nie 
została zrealizowana.

Ustawowa regulacja najmu okazjonalnego i najmu instytucjonalnego na-
dal kładzie nacisk przede wszystkim na ochronę praw potencjalnego najemcy. 
Ochrona ta jest tak silna, że w praktyce najem jest uważany za działalność go-
spodarczą łączącą się z dużym ryzykiem. Doprowadziło to do kuriozalnej sy-
tuacji, w której większość najemców w Polsce nie może korzystać choćby z mi-
nimalnej ochrony przewidzianej ustawą, gdyż nie ma wystarczającego rynku 
mieszkań na wynajem. Mała ilość mieszkań na tym rynku powoduje, że to 
wynajmujący dyktują warunki, bardzo często zawierając umowy najmu w tzw. 
„szarej strefie” – bez legalizowania umowy najmu. Oznacza to, że najemca albo 
godzi się na warunki i sposób traktowania go przez właściciela lokalu, albo nie 
ma gdzie mieszkać. 

Analizując teoretycznie same regulacje prawne, można by stwierdzić, że 
Polska przywiązuje dużą wagę do należytego zabezpieczenia praw najemców – 
konsumentów, przyznając im cały szereg uprawnień (ograniczenie wysokości 
kaucji, enumeratywne przesłanki wypowiedzenia umowy najmu, określenie 
w  umowie zasad podwyższania czynszu, gwarancje niezakłóconego korzy-
stania z lokalu). W praktyce jednak nie wprowadzono żadnych efektywnych 
mechanizmów egzekwowania tych uprawnień. Jeżeli najemca będzie chciał 
odzyskać prawo do zamieszkania w poprzednio wynajmowanym lokalu, który 
opuścił wbrew przepisom ustawowym, będzie musiał skorzystać z drogi są-
dowej, która w polskich warunkach może oznaczać kilkuletni proces cywil-
ny. Podobnie nie ma skutecznych mechanizmów gwarantujących wyłączność 
korzystania z lokalu. Jeśli właściciel wchodzi do wynajmowanego lokalu bez 
zgody najemcy, ten może co najwyżej wezwać policję, która najczęściej odma-
wia interwencji w konfliktach między właścicielem lokalu a najemcą. Z drugiej 
strony wynajmujący też muszą liczyć się z dużym ryzykiem związanym z wy-
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najmowaniem mieszkań. Po pierwsze, w przypadku odmowy wpuszczenia do 
mieszkania nie są oni w stanie ustalić, jak korzysta z niego najemca, chyba że 
naruszą przepisy ustawowe i wejdą do mieszkania samowolnie. Dodatkowo 
muszą w ramach prowadzonej działalności uwzględniać możliwość poniesie-
nia znacznych strat finansowych związanych z  niepłaceniem przez najemcę 
czynszu i dalszego pozostawania w lokalu do czasu skutecznego przeprowa-
dzenia eksmisji.

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że jedynym wyj-
ściem w celu zapewnienia należytej ochrony najemcy – konsumenta jest po-
szerzenie się rynku najmu lokali mieszkalnych. Rynek ten nie będzie jednak 
się rozwijał, jeżeli przeznaczenie mieszkania pod najem będzie łączyło się z tak 
dużym ryzykiem dla wynajmującego. Paradoksalnie wydaje się, że jedynym 
sposobem na zapewnienie najemcom – konsumentom należytej ochrony jest 
jej ograniczenie i stworzenie mechanizmów pozwalających oparcie tej umo-
wy na warunkach uzgodnionych przez same strony i wprowadzenie mecha-
nizmów prawnych pozwalających na szybkie odzyskanie mieszkania, za które 
najemca nie płaci czynszu. Do czasu zmiany modelu najmu mieszkań w Polsce 
jedyną alternatywą dającą jakieś nadzieje na poprawę standardu ochrony praw 
najemców – konsumentów jest „wejście na rynek” wielkich zagranicznych fun-
duszy inwestycyjnych, inwestujących w rynek budowy mieszkań pod wyna-
jem, dla których koszty odzyskiwania wynajmowanych mieszkań od nieuczci-
wych najemców byłyby akceptowalnym ryzykiem gospodarczym. 



mgr Paweł Szecówka
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Prawa i Ekonomii

Deprecjacja moralności w orzecznictwie sądów w sprawach 
podatkowych – glosa do wyroku WSA w Gdańsku z dnia 9 lipca 

2014 r., I SA/Gd 549/14

1. Wstęp

Zakładając wynikanie prawa normatywnego z prawa naturalnego (mo-
ralności) i konieczność ich wzajemnej zgodności, to umieszczenie w treści 
wyroku sądu administracyjnego stwierdzenia, iż „rozstrzygnięcia organu 
nie mogą zostać oparte na (…) względach moralności” budzi wątpliwości co 
do owej zgodności. Treść aktów normatywnych powinna być bowiem urze-
czywistnieniem „względów moralności”. „Sprawiedliwość”, „dobro”, „mo-
ralność” to pojęcia nieostre. Brak ostrości czy jasności pewnych używanych 
terminów nie powoduje jednak zaistnienia prawa do „samowoli” w procesie 
stosowania czy interpretowania prawa.

Glosowany wyrok jest przykładem zderzenia prawa naturalnego z prawem 
pozytywnym w  rozważaniach Sądu. Z  jednej strony należy przyznać rację 
Sądowi podkreślającemu rolę i  wagę zasady legalizmu. Jednakże głębszemu 
rozważeniu poddać należy skonfrontowanie z zasadą legalizmu tzw. „wzglę-
dów moralności”, czyli po prostu prawa naturalnego. Wskazane zagadnienie 
zasługuje na omówienie przede wszystkim dlatego, by ukazać, jak ważne są 
rozważania podejmowane przez filozofów prawa czy (na gruncie przepisów 
jakich dotyczy glosowany wyrok) przez przedstawicieli nauki o  podatkach. 
Mimo że wydają się one odległe od „realnego świata”, okazuje się, że ich analiza 
w odniesieniu do konkretnych przypadków z życia może prowadzić do zmian 
w postrzeganiu wielu zagadnień istotnych w „świecie prawa”. Owe związki po-
między dorobkiem teoretyków a praktyką stosowania prawa są warte ciągłego 
podkreślania, dają one bowiem realną szansę na poprawę jakości funkcjono-
wania systemu prawa. W niniejszej glosie zostanie więc wykazania korelacja 
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pomiędzy prawem naturalnym a  stanowionym, pomiędzy jusnaturalizmem 
a pozytywizmem prawniczym na podstawie dorobku przedstawicieli doktryny 
zarówno prawa podatkowego, jak i filozofii prawa.

2. Jusnaturalizm a pozytywizm prawniczy
 
Artykuł 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej1 nakłada na każdą oso-

bę przebywającą na terenie Polski obowiązek przestrzegania jej prawa, nie-
zależnie od obywatelstwa, jakie posiada2. Zgodnie z artykułem 7 konstytucji 
również „organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach pra-
wa”3. Zasada ta oznacza, że organy władzy publicznej muszą nie tylko prze-
strzegać prawa w takiej formie, w jakiej owo przestrzeganie jest obowiązkiem 
każdego obywatela. Każde działanie organu musi posiadać wyraźne umoco-
wanie w przepisach zarówno materialnych, jak i procesowych. Do każdego 
działania organ potrzebuje kompetencji nadanej przepisem aktu normatyw-
nego. Organom nie wolno również poza te kompetencje wykraczać4. W tym 
rozumieniu zasada legalizmu jest podstawą funkcjonowania każdego demo-
kratycznego państwa prawnego.

Zasada legalizmu jest też bezpośrednio wyrażona na gruncie prawa podatko-
wego. Zgodniez art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko-
wa5 (dalej jako ordynacja podatkowa) organy podatkowe działają na podstawie 
przepisów prawa. Naczelny Sąd Administracyjny dookreślił, że „działanie na 
podstawie przepisów prawa, o którym mowa w komentowanym przepisie, ozna-
cza działanie na podstawie obowiązującej normy prawnej, konieczność prawi-
dłowego ustalenia znaczenia tej normy oraz niewadliwego dokonania subsum-
cji i prawidłowe ustalenie skutków prawnych. Dotyczy to stosowania zarówno 
norm prawa materialnego, jak i procesowego”6.

1 Zob.: art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 
r. nr 78, poz. 483, ze zm.)
2 Zob.: W. Skrzydło, Art. 7, [w:] W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-
tarz, LEX 2013 [dostęp: 27.07.2019] sip.lex.pl.
3 Zob.: art. 7 Konstytucji RP.
4 Zob. szerzej: W. Sokolewicz, Art. 7, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, Wyd. Sejmowe 2016 [dostęp: 27.07.2019] sip.lex.pl.
5 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900, ze zm.).
6 Zob.: II FSK 3461/18, Zasada legalizmu – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 7 marca 2019 r., LEX nr 2648354 [dostęp: 31.07.2019] sip.lex.pl.



Biuletyn Naukowo-Informacyjny Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami... 39

Spór pomiędzy jusnaturalizmem a pozytywizmem prawniczym jest ciągle 
aktualnym zagadnieniem we współczesnych dysputach filozofów prawa. Do-
minującym podejściem do prawa jest współcześnie pozytywizm prawniczy. 
Zgodnie z nim przyjmuje się, że czyn prawnie dozwolony jest moralny. Mo-
ralność jest w pełni podporządkowana prawu pozytywnemu, czyli normatyw-
nemu7. Koncepcja prawa natury stojąca w opozycji do supremacji prawa nad 
moralnością, opracowana przez św. Tomasza z Akwinu, jest jednak ciągle żywa 
i przytaczana przez wielu współczesnych autorów. Nie sposób pominąć tutaj 
chociażby Gustawa Radbrucha, który de facto umożliwił swoją teorią ukaranie 
zbrodniarzy niemieckich z okresu III Rzeszy Adolfa Hitlera8. W olbrzymim 
skrócie − Radbruch mówił o sprawiedliwości jako o fundamencie prawa, fun-
damencie, którego brak powoduje, iż prawo nie może być nazwane prawem. 
Dzięki temu mogły odbyć się procesy norymberskie. Jusnaturaliści nie negują 
bowiem prawa pozytywnego, uważają jednak, iż obowiązuje ono wtedy i tylko 
wtedy, gdy jest ono zgodne z prawem naturalnym, z imperatywami wypływa-
jącymi z natury, człowieka czy świata9. Pomimo powszechnej dominacji poglą-
dów pozytywistów prawniczych potężny zryw jusnaturalizmu, jaki wydobył 
się ze świata po wydarzeniach II wojny światowej, jest dowodem na niedosko-
nałość nieskrępowanej supremacji prawa nad moralnością.

Między innymi właśnie po tamtym okresie (procesów norymberskich) ob-
licze pozytywizmu prawniczego zmieniło się. Stał się on bardzo zróżnicowany 
i niejednorodny. Niemniej jednak można wskazać pewne charakterystyczne ce-
chy, które nakreślają obraz pozytywizmu prawniczego. Prezentując tezę Adama 
Dyrdy, należałoby scharakteryzować współczesny pozytywizm prawniczy w na-
stępujący sposób: stwierdzenie, czy określone, konkretne prawo jest prawem, 
„nie zależy” od jakichkolwiek relacji tego prawa z sądami moralnymi lub warto-
ściami. „Nie zależy” w różnym rozumieniu, w zależności czy mamy do czynienia 
z pozytywizmem ekskluzywnym („nigdy nie”), inkluzywnym („może”, ale nie 
musi) czy etycznym („nie powinno”)10. Mowa tutaj jednak o prawie już ustano-

7 Por.: M. Szyszkowska, Zarys filozofii prawa, Temida 2, Białystok 2000, s. 177-179.
8 Zob. szerzej: ibidem, s. 125-129, 209-222.
9 Zob.: A. Sulikowski, Wstęp do prawoznawstwa. Krótki kurs, Wałbrzyska Wyższa Szkoła 
Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2007, s. 7-9.
10 Por.: A. Dyrda, Główne tezy współczesnego pozytywizmu prawniczego, [w:] A. Dyrda, 
Konwencja u  podstaw prawa. Kontrowersje pozytywizmu prawniczego, LEX 2013 [dostęp: 
30.07.2019] sip.lex.pl.
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wionym, bowiem nie mówi się tutaj o ustanawianiu prawa w odseparowaniu od 
moralności. Dziś nie utożsamia się więc pozytywizmu prawniczego z ustrojami 
totalitarnymi usprawiedliwiającymi zbrodnie przeciwko ludzkości, czy też z nie-
skrępowaną supremacją prawa nad moralnością. Pamiętać jednak należy, że ową 
supremację pozytywizm prawniczy nadal wskazuje.

Prawo, definiowane jako głos jednostek, ich wola, połączona w celu zorga-
nizowania legalnej ochrony osobom, wolności i własności11, jest jakby pochod-
ną prawa natury. Osoby, wolność czy własność (można je określić mianem 
wartości naturalne) są pierwotne w stosunku do prawa, więc prawo musi być 
z owymi naturalnymi wartościami zgodne. Definicja ta jak najbardziej wpisu-
je się w proces „zmiękczania” pozytywizmu prawnego, jak również tym bar-
dziej w poglądy jusnaturalistów. Piękną zdaje się być refleksja Piotra Winczor-
ka o myśleniu filozoficznym, gdy zastanawiał się on nad rozważaniem istoty 
„szkoły, która w ostatnich latach stała się ponownie jednym z głównych jego 
nurtów, a mianowicie do prawnonaturalizmu lub >>miękkiej<< wersji pozytywi-
zmu. Orzecznictwo konstytucyjne ciągle wokół tych koncepcji krąży. Ciekawe, 
czy mają one jeszcze przyszłość w postmodernistycznym świecie”12.

Odrodzenie obecności i wagi prawa natury jest więc widoczne. Istnienie 
a zarazem uznanie ponadustawowych wartości czy praw może spełniać wiele 
funkcji. O  jednej już częściowo wspomniano – jest to zabezpieczenie przed 
prawem normatywnym niemoralnym, gwałcącym prawa człowieka, o czym 
pisał chociażby Gustaw Radbruch, mówiąc o ustawowym bezprawiu13. Drugą 
z funkcji ponadustawowych norm moralnych czy naturalnych14 jest postawie-
nie pewnego zadania ustawodawcy. Widać to szczególnie w przypadku prawa 
podatkowego jako tego, które w bodaj największym stopniu kształtuje życie 
dosłownie każdego obywatela. Każde prawo łączone jest z dobrem i sprawie-
dliwością, a więc proces legislacyjny musi to wdrożyć. Poczucie sprawiedliwo-
ści opodatkowania wpływa na zmysł podatkowy, na pojmowanie podatków, 
na stopień ich akceptacji, na opór podatkowy, jakość procesu pobierania po-

11 Por.: F. Bastiat, Prawo, Wydawnictwo Prohibita, Warszawa 2015, s. 9-11, 75.
12 P. Winczorek, Rec.: A. Sulikowski, Współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego 
wobec kryzysu nowoczesności, Wrocław 2008, „Państwo i Prawo” 2008, nr 12, s. 109-111.
13 Zob. szerzej: G. Radbruch, Ustawa i prawo, „Ius et lex” 2002, nr 1, s. 158-163.
14 Pojęcia „prawo naturalne” i „prawo moralne” są stosowane zamiennie. Moralność kojarzy 
się bowiem współcześnie z religijnością, a w niniejszej pracy akcentuje się, że prawo naturalne/
moralne pochodzi od różnych źródeł, od człowieka, świata, natury – niekoniecznie od Boga.
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datków i wiele innych aspektów istotnych w funkcjonowaniu podatków15. Za-
gadnienia etyki i moralności są więc istotne w praktycznym funkcjonowaniu 
prawa podatkowego.

 Z punktu widzenia styku prawa podatkowego i pozytywizmu prawnicze-
go warto podkreślić jeszcze jedną rzecz. Prawo naturalne jest prawem bardziej 
„płynnym”. Umożliwia ono bardziej jednostkowe podejście do obywatela czy 
podatnika. Pozytywizm prawniczy przykłada ogromną wagę do przepisów, ich 
kształtu, bezpośredniego brzmienia. A nie ulega wątpliwości, że każdy człowiek 
jest inny, każda sytuacja jest więc inna. Można więc zaryzykować stwierdzenie, 
że prawo, które jest elastyczne, może dać większą szansę na sprawiedliwe roz-
strzygnięcie w każdej jednostkowej sytuacji.

3. Moralność w glosowanym wyroku

Podsumowując wywód ze wstępu, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. 
Po pierwsze, niezależnie od tego, czy ktoś będzie charakteryzował siebie jako 
jusnaturalistę czy pozytywistę prawniczego, współcześnie żaden z  tych nur-
tów filozoficznych nie neguje istnienia prawa naturalnego. Konflikt tych my-
śli polega bowiem na „walce” o prawo pierwszeństwa prawa normatywnego 
bądź naturalnego, a nie uznanie istnienia i wagi naturalnego. W związku z tym 
należy uznać, że panuje powszechna zgoda co do istnienia pewnych wartości 
ponadustawowych określanych mianem prawa naturalnego, które to nie mogą 
być prawem normatywnym naruszane (istnienie owego prawa naturalnego 
podkreśla świat prawniczy i polityczny chociażby takimi aktami jak Deklara-
cja Praw Człowieka i Obywatela, które to akty można nazwać normatywnym 
przejawem hołdowania prawu naturalnemu). Dotyczy to zarówno prawa sensu 
largo, jak i  jego poszczególnych gałęzi, w  tym prawa podatkowego. I analo-
gicznie w sensie terytorialnym – zarówno prawo międzynarodowe, unijne, jak 
i krajowe powinno urzeczywistniać zasady prawa naturalnego. Powtarzając za 
doktryną, to właśnie „teza o obiektywnych prawach natury stanowiła podsta-
wę do sformułowania zasad podatkowych. Myśl przewodnia owych zasad (…) 
da się ująć w jedną generalną maksymę – należy chronić podatników przed 

15 A. Gomułowicz, Postulat sprawiedliwości opodatkowania, [w:] A. Gomułowicz, Podatki 
a etyka, LEX 2013 [dostęp: 31.07.2019] sip.lex.pl.
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działaniem władzy naruszającej «naturalny porządek rzeczy w gospodarce»”16. 
Idąc dalej, należy stwierdzić, że obowiązkiem polskiego prawodawcy jest two-
rzenie prawa zgodnego z prawem naturalnym. Bowiem zarówno filozofowie 
prawa, jak i doktryna podatkowa podkreślają jednoznacznie wpływ prawa na-
turalnego na kształtowanie się systemów podatkowych funkcjonujących dziś 
w obiegu prawnym. Fakt istnienia tak wielu aktów prawa międzynarodowego, 
traktujących o podstawowych prawach przysługujących każdemu człowieko-
wi, dodatkowo podkreśla znaczenie prawa naturalnego.

Podkreślam, zakładając, że wartości naturalne (moralne) istnieją, to na-
leży przyjąć, że mają one charakter pierwotny w stosunku do prawa norma-
tywnego. Jeżeli mają one charakter pierwotny, należy przyjąć, że prawo usta-
nowione, prawo normatywne musi po pierwsze wynikać z tychże wartości, 
a po drugie musi być z nimi zgodne. W glosowanym wyroku w uzasadnieniu 
prawnym sędzia podkreśla zasadę legalizmu, stwierdzając, że „należy zauwa-
żyć, że organy podatkowe muszą działać na podstawie przepisów prawa (art. 
7 Konstytucji, art. 120 Ordynacji podatkowej), co oznacza obowiązek prze-
strzegania powszechnie obowiązujących norm i ich stosowanie”17. Co oczy-
wiste – ma zupełną rację, jednakże dalej dodaje: „Rozstrzygnięcia organu nie 
mogą zostać oparte na niejasnych przesłankach, subiektywnych odczuciach 
organu czy względach moralności”18. O ile co do niejasnych przesłanek czy 
subiektywnych odczuć organu co do zasady nie należy mieć wątpliwości, to 
w oczy kolą owe „względy moralności”.

Wiodący przepis niniejszego wyroku, czyli art. 67a, a dokładniej § 1 pkt 3, jest 
przepisem powszechnie uznawanym za nieostry, z racji obecnych w nim stwier-
dzeń „ważny interes podatnika” oraz „interes publiczny”19. Są to przesłanki sta-
nowiące podstawę do odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia zapłaty 
podatku na raty lub umorzenia zaległości podatkowej na wniosek podatnika. 
Doktryna wskazuje, że zasadniczo pojęcia te („ważny interes podatnika”, „interes 

16 A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 33.
17 I SA/Gd 549/14 – Charakter uznaniowy decyzji o umorzeniu bądź odmowie umorzenia 
zaległości podatkowej. Prowadzenie postępowania podatkowego zgodnie z zasadą zaufania 
podatnika – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2014 
r., LEX nr 1499922 [dostęp: 6.08.2019] sip.lex.pl.
18 Ibidem.
19 Zob.: L. Etel (red.), Art. 67a oraz Art. 22, [w:] L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komen-
tarz aktualizowany, LEX/el. 2019 [dostęp: 6.08.2019] sip.lex.pl.
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publiczny”) są niedefiniowalne. Jedyną możliwością dookreślenia ich znaczenia 
jest posłużenie się linią orzeczniczą20. Prawdą jest, że wśród tych przesłanek nie 
ma ani słowa o względach moralności. Jednakże przeprowadzone powyżej ro-
zumowanie doprowadziło do wniosku, że każdy przepis prawa musi być zgodny 
z prawem naturalnym. Nie inaczej jest w przypadku art. 67a § 1 pkt 3 Ordyna-
cji podatkowej. Przy całym szacunku i akceptacji dla rozstrzygnięcia niniejszej 
sprawy – nie znam bowiem akt sprawy, a więc nie jestem kompetentny do wyda-
wania takich ocen – należy zastanowić się nad zasadnością użycia przytoczone-
go ostrego stwierdzenia w treści uzasadnienia prawnego.

4. Postulaty
 
Po pierwsze, należy rozważyć to zagadnienie na gruncie filozoficznym. 

W tym kontekście użycie to zdaje się być niepoprawne. Bowiem zgodnie z po-
wyżej przytoczoną argumentacją prawo moralne jest podstawą istnienia pra-
wa normatywnego. Prawo normatywne z niego się wywodzi, w związku z tym 
każdy jego przepis ma być z prawem naturalnym zgodny. Wartości naturalne 
czy moralne mają w treści aktów prawa stanowionego znaleźć odzwierciedle-
nie. Zasada legalizmu wprowadza obowiązek działania zgodnie z przepisami 
prawa, ale samo działanie również powinno być odzwierciedleniem poszano-
wania „względów moralności”, bowiem zasada legalizmu jest przepisem aktu 
normatywnego21. A i w tym konkretnym przypadku należałoby „ważny interes 
podatnika” jak i „interes społeczny” rozumieć przez wzgląd na prawo natural-
ne. Ustrój demokratycznego państwa prawa daje gwarancję obywatelom, że 
nie będą żyć w państwie niesprawiedliwym, w państwie tolerującym praktyki 
niemoralne czy gwałcące prawa człowieka. Tak samo prawo podatkowe musi 
być z prawem moralnym zgodne i musi wartości prawem naturalnym chro-
nione chronić również. Warto przypomnieć w tym momencie słowa doktryny: 
„Teza o obiektywnych prawach natury stanowiła podstawę do sformułowania 
zasad podatkowych”22. Jeżeli więc cały system podatkowy zbudowany jest na 
prawach natury, to jak już wskazano, każdy jego przepis również musi być 
z nimi zgodny. Nie należy więc stwierdzać, że orzekanie nie może być oparte na 

20 Zob. szerzej: L. Etel (red.), Art. 22, [w:] L. Etel, Ordynacja...
21 Zob.: art. 7 Konstytucji RP oraz art. 120 Ordynacji podatkowej.
22 A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki..., s. 33.
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„względach moralności”, gdyż powinny być one urzeczywistnione w brzmieniu 
przepisów prawa. Komentowane stwierdzenie zdaje się być pewnego rodzaju 
próbą odseparowania moralności od prawa. Dorobek filozofii prawa XX czy 
XXI w. pokazuje jednak, że takiego rozgraniczenia stosować nie należy. 

Po drugie, wskazany cytat przywodzi na myśl próbę uczynienia z zasady 
legalizmu pewnego rodzaju tarczy przeciwko obywatelom. Zasada legalizmu 
jest podstawą funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego – to jest 
jasne. Z drugiej jednak strony jak wykazano, nauka prawa co do zasady uznaje 
istnienie prawa naturalnego, istnienie pewnych wartości, które nie mogą być 
naruszane prawem stanowionym. Jak pisał Radbruch, to „sprawiedliwość” jest 
tym, co decyduje o tym, czy prawo jest prawem. Pojęcie sprawiedliwości zdaje 
się być pojęciem jednym z najtrudniejszych do dookreślenia czy zdefiniowa-
nia; każdy obywatel posiada własne w procesie życia ukształtowane spojrzenie 
na to, jakie prawo jest sprawiedliwe, a jakie nie. Jest to problem niezmiernie 
złożony, jego wynikiem są wszelkiego rodzaju roszczenia obywateli, które nie-
koniecznie znajdują odzwierciedlenie w przepisach prawa. Pojawiają się rów-
nież sytuacje, gdy obywatel dochodzi do porozumienia z jednym z organów, 
najbardziej zainteresowanym, a  inny z  organów całe porozumienie blokuje 
i na wypracowane rozwiązanie nie zezwala, gdyż nie przewidują go przepisy 
prawa23. Często organy nie mają innego wyjścia, ale bezkrytyczne „zasłania-
nie” się zasadą legalizmu nie wzbudza zaufania obywateli. Oczywiście sądy nie 
mają bezpośredniego wpływu na brzmienie przepisów, niemniej jednak wia-
dome jest, jak wielki wpływ ma linia orzecznicza na proces interpretacji prawa. 
Czy w tym kontekście sądy czy organy nie powinny za wszelką cenę działać na 
korzyść obywatela? Czy nie powinny „chronić podatników przed działaniem 
władzy naruszającej «naturalny porządek rzeczy w gospodarce»”24? Postępo-
wanie w myśl słów „zasada legalizmu i koniec gadania” blokuje drogę rozwoju 
prawa. Blokuje również kontrolę zgodności prawa stanowionego z prawem na-
turalnym. Skutki owego braku zgodności historia już nam pokazała zarówno 
na przykładzie Holocaustu czy niewolnictwa, jak i wielu innych zjawisk i pro-
cesów. Jeżeli obywatele uznają prawo za sprawiedliwe, będą chcieli je przestrze-
gać, będą z niego zadowoleni. Tutaj stoi wielkie zadanie przed prawnikami, 
etykami, organami, sądami czy legislatorami. Wypracowanie prawa norma-

23 Zob.: I SA/Gd 549/14 – Charakter uznaniowy…, LEX nr 1499922 [dostęp: 6.08.2019] sip.lex.pl.
24 A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki..., s. 33.
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tywnego zgodnego z prawem naturalnym jest trudne, ale możliwe. Zgodność 
tych dwóch nie pozwoli też „złej historii” zatoczyć koła.

Po trzecie, o ile na gruncie filozoficznym wykazano niezbędność wpły-
wu wartości naturalnych na prawo stanowione, o  tyle w przypadku prawa 
podatkowego podkreślić należy specyfikę znaczenia tego wpływu na prak-
tyczny wymiar stosowania tego prawa. Prawo podatkowe w bodaj najwięk-
szym stopniu kształtuje życie obywateli. Mamy z nim do czynienia zasad-
niczo przez całe życie i  w każdym jego obszarze. I  właśnie dlatego ciągła 
walka o moralność i sprawiedliwość tego prawa jest szczególnie ważna. Tak 
niewiele trzeba, by wręcz zrujnować komuś życie. Niekiedy jedna decyzja 
urzędnika może spowodować, że obywatel „wyląduje na ulicy” bez środków 
do życia. Uczciwy obywatel, który całe życie płacił podatki i legalnie praco-
wał dla państwa, przez jeden błąd czy niewielki brak wiedzy zostanie surowo 
przez organ ukarany. Pomijam oczywiście zagadnienie błędów urzędników, 
które nierzadko również są nieodwracalne. Sztandarowym przykładem zda-
je się być tzw. „sprawa Kluski”, gdzie przedsiębiorca, działając de facto na 
korzyść Ministerstwa Edukacji Narodowej i  nie popełniając przestępstwa, 
został zatrzymany i po serii procesów i postępowań impet jego firmy został 
zniwelowany, a była już wtedy określana mianem „polskiego Microsoftu”25. 
W takiej sytuacji, czyli niewielkiego braku wiedzy czy również niewielkiego 
błędu, względy moralności obecne w praktyce organu byłyby drogą do „oca-
lenia” podatnika. Być może wskazany argument brzmi nieco pompatycznie, 
ale pokazuje on, że próba odwołania się do „względów moralności” może być 
szansą dla obywatela, dodatkową ochroną jego praw.

5. Podsumowanie
 
Pojęcia takie jak „sprawiedliwość”, „dobro”, „pozytywizm prawniczy”, „pra-

wo naturalne”, „wartości naturalne”, „prawo moralne”, „moralność” czy nawet 
„prawo” są nieostre. Niezmiernie trudnym zadaniem zdaje się być sprecyzowa-
nie, co one oznaczają, czy też zakreślenie ich wzajemnej korelacji. Każdy czło-

25 Zob.: M. Matys, O  co chodziło w  sprawie Romana Kluski, http://wyborcza.pl/duzyfor-
mat/1, 127290,1892181.html [dostęp: 21.05.2019] wyborcza.pl oraz P. Karnaszewski, Roman 
Kluska. Pomnik (nierównej) walki z fiskusem, https://www.forbes.pl/biznes/romankluska-i-
-jego-historia/mm5y1e0 [dostęp: 21.05.2019] forbes.pl.
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wiek ma jednak w sobie poczucie, że „chce sprawiedliwości”. Dlatego trzeba 
do niej dążyć i o nią walczyć, a jeżeli filozofia prawa wskazuje na konieczność 
zgodności prawa stanowionego z prawem naturalnym – to od tego trzeba za-
cząć. A nie wolno również zapomnieć o tym, że obok filozofii prawa to samo 
czyni historia – to one są źródłem wiedzy o niebezpieczeństwie związanym 
z bezwzględną supremacją prawa nad moralnością. W kontekście niniejszego 
wyroku – jeżeli prawo podatkowe jest tak ważne w praktyce, a zgodnie z my-
ślą filozoficzną ma być zgodne z podstawowymi, najważniejszymi wartościami 
naturalnymi, każdą wątpliwość dotyczącą tego prawa należy przeanalizować. 
Szczególną wątpliwość należałoby wypowiedzieć pod adresem pozytywizmu 
prawniczego. Zbrodnie okresu drugiej wojny światowej czy jakiekolwiek inne 
ustawowo tolerowane praktyki niemoralne to tylko przykłady „wątpliwej” ja-
kości pozytywizmu prawniczego26. Należy więc dołożyć wszelkich starań, by te 
zjawiska opanować. Wątpliwość czy też nieufność są źródłem rozwoju. Dzięki 
nim można rozpoczynać analizy, które zrewolucjonizują świat prawa. Bada-
nie zgodności prawa normatywnego z  prawem stanowionym jest absolutną 
podstawą w dążeniu do budowania sprawiedliwego porządku prawnego. Nade 
wszystko nie wolno odrzucać moralności, należy ją do prawa i orzecznictwa 
wprowadzać. Wskazane wyżej pojęcia są nieostre – to fakt. Zadanie tworzenia 
prawa „dobrego i sprawiedliwego” dla wszystkich zdaje się być tak trudne, że 
aż praktycznie niewykonalne. Czy jednak wolno składać broń? Czy nie takie 
jest zadanie nauki, by przekraczać bariery?

Warto podkreślić raz jeszcze, że niniejsza glosa nie ma na celu ataku na 
rozstrzygnięcie sądu, bowiem jako autor nie posiadam wglądu do akt, nie 
jestem więc do tego kompetentny. Na gruncie przeprowadzonych rozważań 
nie ulega jednak wątpliwości, że deprecjacja moralności w orzecznictwie są-
dów w sprawach podatkowych nie powinna mieć miejsca.

26 J. Rzymowski, Konceptualizm prawniczy jako nowa metoda dokonywania wykładni i wy-
jaśniania obowiązywania prawa, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 78, s. 41-50.
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Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w sprawach zamówień publicznych za okres 2013-2017

Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych orzeczeń 
Naczelnego Sądu Administracyjnego ogłoszonych w latach 2013-2017. Wy-
brane przeze mnie trzy orzeczenia NSA uznałem za szczególnie interesu-
jące, ponieważ dotyczyły spornych zagadnień wynikających z  interpretacji 
przepisów Prawa zamówień publicznych. Naczelny Sąd Administracyjny 
rozpatrywał spory pomiędzy zamawiającymi a Prezesem UZP, który w wy-
niku kontroli zamawiającego stwierdzał w konkretnych postępowaniach na-
ruszenia przepisów ustawy Pzp i  w konsekwencji nakładał kary pieniężne 
na zamawiających. Treść wybranych przeze mnie orzeczeń Naczelnego Sądu 
Administracyjnego dotyczących podziału zamówienia na części, skuteczne-
go wnoszenia wadium oraz uznania zamawiającego za podmiot prawa pu-
blicznego miała bardzo duże znaczenia dla systemu zamówień publicznych, 
bowiem była wskazówką do interpretacji przepisów Prawa zamówień pu-
blicznych zarówno dla zamawiających i wykonawców, jak i dla Krajowej Izby 
Odwoławczej, sądów okręgowych, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 
a także dla podmiotów, które kontrolują postępowania o udzielanie zamó-
wień publicznych.

Na podstawie art. 200 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pra-
wo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1985, ze zm.) 
[dalej: Pzp] zamawiający, który udziela zamówienia: 

 a) z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania 
trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub 
zapytania o cenę, 

 b) bez wymaganego ogłoszenia, 

1  Adwokat, dziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora w Pułtusku, Grupa Uczelni Vistula.



48 FONS 2019/2 (13)

 c) bez stosowania ustawy, 
– podlega karze pieniężnej.
Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych [dalej: 

Prezes UZP] w drodze decyzji administracyjnej. Środki z kary pieniężnej sta-
nowią dochód budżetu państwa. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w try-
bie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie eg-
zekucji obowiązków o charakterze pieniężnym (art. 202 ust. 1 i art. 203 Pzp). 

Prezes UZP jest centralnym organem administracji rządowej, w związku 
z tym jego działanie opiera się na procedurze zawartej w KPA. Zatem postę-
powanie w sprawie nałożenia na zamawiającego kary pieniężnej jest również 
prowadzone na podstawie przepisów o  postępowaniu administracyjnym. 
Kara pieniężna jest określona w decyzji administracyjnej, która powinna za-
wierać wszystkie elementy decyzji określone w art. 107 § 1 i 3 KPA. 

Centralny organ administracji rządowej jest traktowany w  przepisach 
KPA tak samo jak organ naczelny, co oznacza, że od decyzji takiego orga-
nu nie służy odwołanie do organu wyższej instancji. Droga odwoławcza dla 
zamawiającego nie jest jednak zamknięta i  w przypadku nałożenia przez 
Prezesa UZP w drodze decyzji administracyjnej kary pieniężnej przysługuje 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany również do Prezesa UZP, 
a następnie decyzję administracyjną można zaskarżyć skargą do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego, a od orzeczenia WSA można wnieść skargę 
kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Podział zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów 
ustawy Pzp – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycz-
nia 2013 r. (sygn. akt: II GSK 1956/11).

Zamawiający (sp. z o.o.) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) udzielił pięć odrębnych zamówień po 
przeprowadzeniu pięciu odrębnych postępowań w trybie przetargu nieogra-
niczonego na:

−	 modernizację Zakładu Uzdatniania Wody,
−	 budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie kompleksu usługowo-

-mieszkaniowego Z.,
−	 budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie kompleksu usługowo-

-mieszkaniowego K.,
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−	 budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie strefy aktywności go-
spodarczej w rejonie ulicy H., N. oraz na budowę kanalizacji deszczowej na 
osiedlu U.,

−	 budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie kompleksu usług mo-
toryzacyjnych L., kolektora sanitarnego wzdłuż drogi, kolektora sanitarnego 
w ulicy M., kanalizacji ulicy T.

Prezes UZP nałożył na zamawiającego karę pieniężną w  wysokości 
30.000 zł. Prezes UZP stwierdził bowiem, iż w okolicznościach faktycznych 
sprawy zamawiający dopuścił się naruszenia art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, gdyż 
nie uwzględnił faktu, iż wymienione powyżej zadania stanowią części jedne-
go zamówienia i w związku z tym wartością zamówienia powinna być łączna 
wartość wszystkich zadań, czego konsekwencją było niewywiązanie się za-
mawiającego z obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

Prezes UZP podkreślił w swojej decyzji administracyjnej, iż żaden pro-
jekt budowlany ani żadne planowane nabycie pewnej ilości dostaw lub usług 
nie mogą być dzielone z zamiarem uniknięcia stosowania ustawy Pzp. Organ 
wskazał, że cztery z pięciu przedmiotów zamówienia dotyczyły de facto jed-
nego zamówienia publicznego, obejmującego budowę sieci wodno-kanali-
zacyjnej na terenie miasta L., przedmiot którego został podzielony na cztery 
części. W ocenie Prezesa UZP świadczyły o tym jednolitość przedmiotu za-
mówienia (budowa sieci wodno-kanalizacyjnej), jednolitość miejsca (teren 
miasta L.), jednolitość zamawiającego, jednolitość projektu, jednolitość wy-
konawcy (możliwość zrealizowania prac objętych czterema wymienionymi 
przez jednego wykonawcę) oraz jednolitość czasu wykonania prac. W ocenie 
Prezesa UZP w sprawie niniejszej doszło zatem do niedopuszczalnego po-
działu zamówienia na części i w konsekwencji do naruszenia ustawy Pzp.

Zamawiający złożył do Prezesa UZP wniosek o  ponowne rozpatrzenie 
sprawy, wskazując, iż pod względem funkcji technicznej i gospodarczej oraz 
istnienia albo nieistnienia wzajemnych powiązań pomiędzy wynikiem tych ro-
bót, poszczególne zadania nie były częścią jednego obiektu budowlanego i każ-
de z  nich spełnia odrębną funkcję, może funkcjonować samodzielnie i  wy-
konanie lub niewykonanie któregoś z nich nie miałoby wpływu na pozostałe 
realizowane zadania (brak wzajemnych powiązań). Zamawiający podkreślał, 
że jedynym elementem łączącym postępowania była wspólna nazwa projektu. 
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Prezes UZP po ponownym rozpatrzeniu sprawy postanowił utrzymać 
w mocy własną decyzję administracyjną nakładającą na zamawiającego karę 
pieniężną w wysokości 30.000 zł tytułem udzielenia zamówienia publiczne-
go bez wymaganego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Skargę do WSA na powyższą decyzję Prezesa UZP wniósł zamawiający. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w  W., wyrokiem z  28 kwietnia 2011 r., 
uchylił zaskarżoną decyzję i wskazał, że w rozumieniu art. 1 ust. 2 b dyrek-
tywy 2004/18/WE obiektami budowlanymi były inwestycje objęte pięcioma 
zamówieniami publicznymi, z  których każde może spełniać samodzielne 
funkcje techniczne i gospodarcze, bowiem możliwe jest korzystanie z każde-
go z nich w sposób niezależny od pozostałych. Sąd wskazał ponadto, że ich 
realizacja wiązała się także z inną lokalizacją oraz z koniecznością przygoto-
wania odrębnej dokumentacji technicznej, w tym uzyskania odrębnych po-
zwoleń na budowę. Sąd pierwszej instancji wskazał, że fakt, że każdy z tych 
obiektów zamówiony został przez ten sam podmiot i miał być realizowany 
na terenie tego samego miasta, pod wspólną nazwą projektu, nie może prze-
sądzać o tym, iż obiekty te powinny zostać objęte tym samym zamówieniem. 
Rozstrzygające znaczenie ma bowiem to, co jest w istocie jego przedmiotem, 
a jest nim pięć niezależnych i położonych w innym miejscu obiektów, z któ-
rych każdy mógł zostać objęty odrębnym zamówieniem.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku WSA wniósł Prezes UZP, zarzu-
cając sądowi pierwszej instancji naruszenie art. 32 ust. 4 Pzp poprzez błędne 
zastosowanie przepisu prawa, polegające na uznaniu, że wartością zamówienia 
publicznego nie jest łączna wartość poszczególnych jego części. Prezes UZP 
podkreślił, że niewątpliwie ustawa Prawo zamówień publicznych zakazuje dzie-
lenia zamówień na części w celu uniknięcia stosowania przepisów tej ustawy. Na 
gruncie przepisów ww. ustawy oczywiste więc jest, że zamawiający, który świa-
domie dzieli zamówienie na części z zamiarem uniknięcia stosowania przepisów 
tej ustawy, narusza ustawowy zakaz. W rozpoznawanej sprawie NSA w wyroku 
z dnia 23 stycznia 2013 r. (sygn. akt: II GSK 1956/11) zauważył, iż sąd pierwszej 
instancji trafnie wskazał, iż istota sporu sprowadzała się do ustalenia, czy zasad-
nie zamawiający przyjął, że projekt obejmował pięć odrębnych zamówień, czy 
też dotyczył jednego zamówienia i w związku z  tym czy wartość zamówienia 
powinna stanowić łączna wartość pięciu zadań opisanych w zaskarżonej decyzji. 
Przywołany wyżej przepis art. 32 ust. 4 Pzp nie wskazuje jednak, jakie przesłanki 
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mają decydować o uznaniu, że doszło do naruszenia ustawowego zakazu dziele-
nia zamówień publicznych na części. Podkreśla się, że przy ocenie, czy dokonano 
zakazanego podziału zamówienia na części, należy brać pod uwagę wszystkie 
okoliczności sprawy. NSA podkreślił, że trafnie wskazał sąd pierwszej instancji, 
iż zagadnienie to powinno być oceniane na tle konkretnego stanu faktycznego 
i przy uwzględnieniu przepisów prawa unijnego, w tym przedstawionych w uza-
sadnieniu wyroku dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady. NSA zauważył, 
że w orzecznictwie ETS prezentowane jest stanowisko, które jest zbieżne z tym, 
jakie przedstawił sąd pierwszej instancji, wskazujące na to, że sam fakt istnienia 
jednego zamawiającego oraz możliwość wykonania robót budowlanych przez 
jednego wykonawcę nie może przesądzać o istnieniu jednego zamówienia (vide: 
wyrok ETS z 5.10.2000 roku C-16/98). W związku z powyższym NSA w swoim 
wyroku uznał, że WSA zasadnie przyjął, że dla oceny wskazanych wyżej okolicz-
ności konieczne jest ustalenie, czy każdy z obiektów budowlanych objęty jednym 
z pięciu zamówień może spełniać samodzielnie funkcje techniczne i gospodar-
cze. Z akt sprawy wynika, że okoliczności te nie były jednak brane pod uwagę 
przez Prezesa UZP przy wydawaniu decyzji administracyjnej o nałożeniu kary 
pieniężnej, a tym samym sąd pierwszej instancji trafnie uznał, że przy wydawa-
niu tej decyzji doszło do naruszenia art. 32 ust. 4 ustawy Pzp.2

Wniesienie wadium – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 14 listopada 2014 r. (sygn. akt: II GSK 1606/13)

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego doko-
nał wykluczenia konsorcjum z postępowania z powodu nieskutecznego wnie-
sienia wadium. Gwarancja ubezpieczeniowa złożona przez konsorcjum tytu-
łem wniesienia wadium zawierała bowiem zapis, iż żądanie zapłaty wadium na 
rzecz zamawiającego wywrze skutek tylko wtedy, gdy będzie przedstawione za 
pośrednictwem banku prowadzącego rachunek zamawiającego, na który ma 
być dokonana zapłata z gwarancji. Bank ten potwierdzi, że podpisy złożone na 
żądaniu zapłaty należą do osób, które mogą zaciągać zobowiązania. W ocenie 
zamawiającego takie zapisy wprowadzały nieprzewidzianą przez SIWZ do-
datkową procedurę zatrzymywania wadium. Zatem zdaniem zamawiającego 

2  Uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z  dnia 23 stycznia 2013 r. 
(sygn. akt: II GSK 1956/11).
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przedstawione przez konsorcjum dokumenty gwarancyjne nie były bezwarun-
kowe i płatne na pierwsze żądanie, albowiem uzależniały zapłatę od dodat-
kowego warunku w postaci weryfikacji podpisów i potwierdzenia ich przez 
bank. Gwarancje te – zdaniem zamawiającego – były więc niezgodne z SIWZ, 
co uzasadniało wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego w związku z tym, że nie wniósł on wymaganego wadium. 

Prezes UZP decyzją administracyjną nałożył na zamawiającego karę pie-
niężną z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów 
ustawy Pzp, co miało wpływ na wynik postępowania. W ocenie Prezesa UZP 
z treści samej gwarancji wadialnej wynikało bowiem, że ubezpieczyciel gwa-
rantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę wskazanej w niej kwoty wa-
dium na pierwsze żądanie zamawiającego. Wymóg zawarty w treści gwarancji, 
by żądanie wypłaty było potwierdzone przez bank prowadzący rachunek, na 
który ma być dokonana wypłata gwarancji, oraz aby bank ten potwierdził pod-
pisy osób działających w imieniu żądającego, wynika z przepisu art. 65 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, który nakłada na bank obowiązek 
sprawdzenia autentyczności i prawidłowości formalnej dokumentu stanowią-
cego podstawę do wypłaty oraz tożsamości osoby dającej zlecenie.

Prezes UZP, rozpoznając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, podniósł, 
że wymóg pośredniczenia banku prowadzącego rachunek, na który ma zostać 
dokonana zapłata gwarancji, pozostaje kwestią poboczną w stosunku do ustale-
nia, iż gwarancje ubezpieczeniowe wniesione przez konsorcjum w istocie speł-
niały przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych wymogi co do wadium, 
w zakresie jego bezwarunkowości, nieodwołalności i płatności na pierwsze żąda-
nie. Prezes UZP podkreślił, że istotne jest to, iż sporny wymóg nie powodował, 
że przedłożone gwarancje ubezpieczeniowe traciły przymiot bezwarunkowych 
gwarancji wadialnych. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie zamawiający zarzucił m.in. bezpodstawne przyjęcie przez Preze-
sa UZP, iż zamawiający wykluczył konsorcjum z postępowania z naruszeniem 
przepisów ustawy. Zamawiający dalej podnosił, że konsorcjum nie złożyło wy-
maganego wadium, co skutkowało w pełni uzasadnionym jego wykluczeniem 
przez zamawiającego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

WSA w  swoim wyroku podkreślił, że gwarancje ubezpieczeniowe dołą-
czone do ofert przedłożonych przez konsorcjum poprzez zawarty w nich wy-
móg weryfikacji przez bank prowadzący rachunek, na który ma być dokonana 
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zapłata z gwarancji, podpisów złożonych na żądaniu zapłaty − nie posiadały 
charakteru gwarancji warunkowych i nie były tym samym sprzeczne z treścią 
SIWZ. Sąd podkreślił, że z  treści obu spornych gwarancji wadialnych jasno 
wynika, że ubezpieczyciel gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę 
wskazanych w nich kwot wadium na pierwsze żądanie zamawiającego.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku WSA złożył zamawiający. Nato-
miast Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu swojego wyroku z dnia 
14 listopada 2014 r. (sygn. akt: II GSK 1606/13) podkreślił, iż sporną w roz-
patrywanej sprawie kwestią jest to, czy gwarancje te miały charakter bezwa-
runkowy, zobowiązując gwaranta do zapłaty zamawiającemu sumy wadium 
na jego pierwsze pisemne wezwanie, jak przyjął to sąd pierwszej instancji, 
czy też charakteru takiego nie miały, jak twierdzi strona skarżąca kasacyjnie. 

NSA uznał jednak, iż brak jest uzasadnionych podstaw, aby podważać 
prawidłowość stanowiska WSA, który stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie 
nie ziściła się przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego (przepisy Pzp przewidują, że wykonawca pod-
lega wykluczeniu, jeżeli nie wniósł wadium). NSA w  swoim wyroku pod-
kreślił, że wadium złożone zostało w przewidzianej dla składanego wadium 
formie oraz jasno i  wyraźnie wynika z  nich, że ubezpieczyciel gwarantuje 
nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę kwot wadium na pierwsze wezwanie 
zamawiającego. Tym samym eksponowana przez stronę skarżącą kasacyjnie, 
a powyżej już przywoływana treść dokumentów gwarancji ubezpieczenio-
wych wskazująca na potrzebę identyfikacji przez bank zamawiającego osób 
składających podpisy na żądaniu zapłaty kwot wadium, w żadnym stopniu 
nie mogła podważać przedstawionego powyżej charakteru tychże gwarancji 
ubezpieczeniowych, co w konsekwencji nie dawało również żadnych pod-
staw, aby wykluczyć wykonawcę z  postępowania o  udzielenie zamówienia 
publicznego w związku z niezłożeniem przez niego wymaganego wadium. 
Wynikający z treści gwarancji wymóg formalny nie pozostawał bowiem w ja-
kimkolwiek związku z przywołanymi powyżej warunkami realizacji upraw-
nienia zamawiającego do żądania bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji 
na pierwsze jego wezwanie3.

3  Uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2014 r. 
(sygn. akt: II GSK 1606/13).
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Uznanie zamawiającego za podmiot prawa publicznego – wyrok Na-
czelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r. (sygn. akt: 
II GSK 2965/15)

Prezes UZP nałożył na spółkę decyzją administracyjną karę pieniężną 
z powodu udzielenia zamówienia publicznego bez stosowania przepisów usta-
wy – Prawo zamówień publicznych, uznając, że spółka jest podmiotem prawa 
publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 Pzp, a zatem miała obowiązek sto-
sowania przepisów ustawy Pzp przy udzielaniu zamówienia. W uzasadnieniu 
decyzji Prezes UZP podniósł m.in., że spółka została utworzona w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 3 Pzp w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakte-
rze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego i z 
tego powodu miała obowiązek stosowania ustawy Pzp, czego nie uczyniła.

Spółka nie zgodziła się z  powyższym rozstrzygnięciem i  złożyła wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Prezes UZP decyzją administracyjną utrzymał 
w mocy własną decyzję. Osią sporu była wykładnia pojęcia „potrzeb o charak-
terze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego”. 
Zdaniem Prezesa UZP sporne pojęcie powinno być interpretowane szeroko. 
Zgodnie z wykładnią językową działalnością sprowadzającą się do zaspokajania 
potrzeb powszechnych będzie każdy rodzaj aktywności gospodarczej nakiero-
wanej na oferowanie dóbr i usług odpowiadających społecznemu zapotrzebo-
waniu, jeżeli nie jest ona nastawiona na maksymalizację zysku (niehandlowa 
i  nieprzemysłowa). Nawet zatem podmiot zorganizowany na wzór przedsię-
biorcy nastawionego na maksymalizację zysku, a więc działający w formie spół-
ki prawa handlowego, prowadzący rachunkowość na zasadach komercyjnych, 
może być uznany za podmiot, który nie posiada charakteru przemysłowego lub 
handlowego. Przesłanka ta jest bowiem spełniona, gdy działalność handlowa lub 
przemysłowa jest determinowana przez inne, zwłaszcza publiczne cele, w tym 
również wtedy, gdy działalność polegająca na zaspokajaniu potrzeb o charak-
terze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego lub handlowego, 
stanowi jedynie niewielką część działalności danego podmiotu, zaś przeważa-
jąca jest działalność handlowa. Status podmiotu prawa publicznego nie zależy 
więc od wielkości udziału usług niemających charakteru przemysłowego lub 
handlowego, lecz przesądza o tym charakter powierzonych zadań, o ile są one 
powiązane z działalnością państwa. W ocenie Prezesa UZP, zarówno w dacie po-
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wstania spółki, jak i w dacie wydania decyzji administracyjnej o nałożeniu kary 
pieniężnej spółka realizowała zaspokajanie potrzeb tradycyjnie objętych zakre-
sem działania władzy publicznej. Prezes UZP zwrócił uwagę, że prowadzenie 
polityki rozwoju przez województwo i stymulowanie aktywności gospodarczej 
w regionie może nastąpić za pośrednictwem utworzonych przez województwo 
spółek kapitałowych albo za pośrednictwem spółek, do których województwo 
przystąpi. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
spółka zarzuciła organowi m.in. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 3 ust. 
1 pkt 3 Pzp, poprzez jego błędną interpretację polegającą na uznaniu, że – mimo 
literalnego brzmienia tego przepisu – może on znaleźć zastosowanie wobec pod-
miotu, który nie został utworzony przez jednostki sektora finansów publicznych 
w celu wykonywania zadań założycieli lub podmiotów, któremu nigdy również 
w okresie późniejszym niż przy utworzeniu, nie powierzono wykonywania za-
dań jednostki dominującej.

WSA w swoim wyroku zgodził się z Prezesem UZP co do tego, że spół-
ka skarżąca posiada cechy osoby prawnej utworzonej w  szczególnym celu 
zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemającym charakteru 
przemysłowego ani handlowego, oraz że ten cel, w określonym zakresie, jest 
nadal realizowany przez spółkę.

Sąd pierwszej instancji uznał, że celem utworzenia zamawiającego było bo-
wiem zaspokajanie potrzeb o charakterze powszechnym. Sąd zauważył, że wy-
brane cele, dla których została utworzona spółka, pokrywają się z  zadaniami 
publicznymi przypisanymi określonym organom administracji. W ocenie WSA 
z podnoszonego przez spółkę argumentu dotyczącego prowadzenia działalności 
w warunkach konkurencji oraz w celach zysku, nie można było wyprowadzać 
automatycznie tezy o braku spełnienia wymagań określonych w art. 3 ust. 1 pkt 
3 Pzp. Wskazanie w statucie spółki, że zysk, po dokonaniu ustawowych odpi-
sów, jest zasadniczo przeznaczony na realizację celów statutowych spółki, jest 
również znamiennym wyznacznikiem tego, że nie cele handlowe i przemysłowe 
przyświecały powstaniu spółki. Zdaniem sądu pierwszej instancji organ słusznie 
uznał, że brak maksymalizacji zysku świadczył o braku zaistnienia elementu do-
tyczącego charakteru przemysłowego lub handlowego przy powstaniu skarżącej 
spółki. Sąd podzielił stanowisko organu również co do tego, że w sprawie nie 
miało znaczenia to, czy zaspokajanie potrzeb o charakterze powszechnym było 
jedynym celem prowadzenia działalności przez podmiot.
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Sąd pierwszej instancji przychylił się zatem do zajętego przez organ sta-
nowiska, w myśl którego prowadzenie działalności w celu zaspokajania po-
trzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego 
ani handlowego, nie sprowadza się wyłącznie do działalności o charakterze 
użyteczności publicznej.

Spółka zaskarżyła w  całości wyrok WSA do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego. W  skardze kasacyjnej akcentowała, że nie może być uznana za 
podmiot prawa publicznego z uwagi na to, że nie została utworzona „w celu 
zaspokajania potrzeb o  charakterze powszechnym, niemających charakte-
ru przemysłowego ani handlowego”. Spółka również podnosiła, że prowadzi 
działalność w warunkach rynkowych, zdecydowana większość jej przychodów 
pochodzi ze sprzedaży usług, zadania przez nią realizowane mają charakter 
odpłatny, a  uzyskanie możliwości realizacji zamówienia jest poprzedzone 
udziałem w konkurencyjnych postępowaniach mających na celu wyłonienie 
podmiotu realizującego dane zadanie, bądź uzyskanie dofinansowania. Spółka 
prowadzi różnorodną aktywność biznesową pozwalającą na pokrycie kosztów 
działalności, a wszelkie środki, które otrzymywała w ramach zawartych umów, 
nie są przekazywane na finansowanie jej działalności, lecz stanowią wynagro-
dzenie za realizację określonych zadań zleconych na podstawie umów.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 października 2017 r. 
(sygn. akt: II GSK 2965/15) zauważył, że przyjęcie, iż w konkretnym przypad-
ku dany podmiot jest podmiotem prawa publicznego, wymaga ustalenia ku-
mulatywnego spełnienia wszystkich przesłanek wymienionych w art. 3 ust. 
1 pkt 3 Pzp. Termin „instytucje zamawiające”, a w szczególności termin „pod-
mioty prawa publicznego” były wielokrotnie analizowane w ramach orzecz-
nictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podmiot, który działa 
w zwykłych warunkach rynkowych, ma na celu wypracowanie zysku i pono-
si straty z prowadzenia działalności, nie powinien być uważany za „podmiot 
prawa publicznego”, ponieważ potrzeby interesu ogólnego, do zaspokajania 
których podmiot został założony, lub zaspokajanie których powierzono mu 
jako zadanie, można uznać za posiadające charakter przemysłowy lub han-
dlowy. Z punktu widzenia problemu występującego w rozpoznawanej spra-
wie istotne jest stanowisko przyjęte przez ETS w wyroku z 10 listopada 1998 
r. w  sprawie C-360/96. W  przywołanym orzeczeniu Trybunał przedstawił 
wskazówki w zakresie prawidłowego rozumienia przesłanki dotyczącej nie-
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przemysłowego i niehandlowego charakteru potrzeb w interesie ogólnym, do 
których zaspokajania dany podmiot został powołany, lub których zaspokaja-
nie zostało mu powierzone. Trybunał uznał, że sam fakt występowania kon-
kurencji nie wystarcza do wykluczenia możliwości, że podmiot finansowany 
lub kontrolowany przez państwo, organy samorządowe lub inne instytucje 
prawa publicznego może się kierować względami innymi niż ekonomiczne. 
Na przykład taki podmiot może uznać za właściwe ponoszenie strat finanso-
wych po to, by stosować zasady dotyczące polityki zakupowej sformułowane 
przez podmiot, od którego jest ściśle zależny. W ocenie ETS ze względu na 
to, że trudno jest sobie wyobrazić działalność, która w żadnej sytuacji nie 
mogłaby być prowadzona przez prywatne przedsiębiorstwa, wymaganie, by 
nie istniały prywatne przedsiębiorstwa mogące zaspokajać potrzeby, w celu 
zaspokajania których dany podmiot został utworzony, sprawiłoby, że termin 
„instytucja prawa publicznego” byłby pozbawiony znaczenia. W omawianym 
orzeczeniu Trybunał stwierdził również, że istnienie znaczącej konkurencji, 
a w szczególności fakt, że dany podmiot musi stawić czoło konkurencji na 
rynku, może świadczyć o przemysłowym i handlowym charakterze potrzeb 
w interesie ogólnym, do których zaspokajania dany podmiot został powoła-
ny, lub których zaspokajanie zostało mu powierzone.

Podobne stanowisko zajął ETS w  wyroku z  10 maja 2001 r. w  sprawie 
C-223/99, uznając, że nie jest podmiotem prawa publicznego podmiot po-
wołany do organizacji targów, wystaw i  konferencji, gdyż podmiot ten 
w swojej działalności kieruje się kryteriami wydajności, skuteczności i efek-
tywności kosztowej oraz ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną 
działalnością z uwagi na brak mechanizmu kompensowania ewentualnych 
strat finansowych. W wyroku z 27 lutego 2003 r. w sprawie C-373/00 Trybu-
nał stwierdził, że istnienie znaczącej konkurencji, chociaż jest okolicznością 
mającą pewne znaczenie, nie pozwala samo w sobie przyjąć, że nie mamy do 
czynienia z potrzebami w  interesie ogólnym, nieposiadającymi charakteru 
przemysłowego lub handlowego. W celu ustalenia, czy dany podmiot został 
utworzony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w  interesie ogólnym, 
które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego, należy dokonać 
oceny wszystkich istotnych okoliczności prawnych i  faktycznych, a  także 
okoliczności towarzyszących jego powstaniu i warunków, w jakich wykonuje 
swoje zadania, biorąc w szczególności pod uwagę niezarobkowy cel działal-
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ności, fakt nieponoszenia ryzyka związanego z jej prowadzeniem oraz ewen-
tualne finansowanie ze środków publicznych. 

Z kolei w wyroku z 22 maja 2003 r. w sprawie C-18/01, która dotyczyła 
miejskiej spółki prawa handlowego zajmującej się kupnem, sprzedażą i naj-
mem nieruchomości oraz zarządzaniem nimi w celu stworzenia korzystnych 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej (a zatem handlowej i prze-
mysłowej) na terenie gmin będących jej udziałowcami, Trybunał stwierdził, że 
istnienie znaczącej konkurencji samo w sobie nie pozwala wysnuć wniosku, 
że nie mamy do czynienia z potrzebami w interesie ogólnym, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani handlowego. Podobnie rzecz się ma z tym, że 
dany podmiot ma na celu zaspokajanie w  szczególności potrzeb przedsię-
biorstw handlowych. Aby dokonać rzetelnej oceny, czy potrzeby w  interesie 
ogólnym, do których zaspokajania dany podmiot został powołany, lub których 
zaspokajanie zostało mu powierzone, mają nieprzemysłowy i  niehandlowy 
charakter, należy wziąć pod uwagę szereg różnych czynników, w tym warunki, 
w jakich ten podmiot prowadzi swoją działalność. Zdaniem Trybunału jeże-
li podmiot działa w normalnych warunkach rynkowych, jest nastawiony na 
osiąganie zysku i  ponosi straty w  związku z  prowadzoną działalnością, jest 
mało prawdopodobne, że potrzeby, które ma na celu zaspokajać, nie mają 
charakteru przemysłowego ani handlowego. W takim przypadku zastosowa-
nie prawa unijnego w  dziedzinie zamówień publicznych nie jest konieczne, 
ponieważ podmiot nastawiony na osiąganie zysku i samodzielnie ponoszący 
ryzyko związane z prowadzeniem działalności nie będzie wydatkował swoich 
środków na warunkach, które nie są ekonomicznie uzasadnione.

Odnotować także należy stanowisko Trybunału wyrażone w  wyroku 
z 16 października 2003 r. w sprawie C-283/00. W przywołanym orzeczeniu 
Trybunał przypomniał, że termin „potrzeby w interesie ogólnym, który nie 
ma charakteru przemysłowego lub handlowego”, jest pojęciem prawa wspól-
notowego i powinno podlegać autonomicznej i jednolitej wykładni w całej 
Wspólnocie, która musi uwzględniać kontekst przepisu, w którym się on po-
jawia oraz cel przedmiotowych norm. Pojęcie to obejmuje potrzeby, które 
zostały spełnione w sposób inny niż przez dostawę towarów i usług na ry-
nek, i które z przyczyn związanych z interesem ogólnym państwo postana-
wia zapewnić sobie lub na które chce zachować decydujący wpływ. Trybunał 
uznał, że przy ustalaniu, czy istnieje potrzeba w interesie ogólnym, niema-
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jącym charakteru przemysłowego ani handlowego, należy wziąć pod uwagę 
istotne okoliczności prawne i faktyczne, takie jak te występujące wtedy, gdy 
zainteresowany podmiot został utworzony, czy warunki, w których podmiot 
ten prowadzi swoją działalność, w tym między innymi brak konkurencji na 
rynku, okoliczność, że jego podstawowym celem nie jest przynoszenie zy-
sków, fakt, że nie ponosi ryzyka związanego z działalnością, a także uwzględ-
niając wszelkie środki publiczne na finansowanie przedmiotowej działalno-
ści. W związku z powyższym jeżeli organ działa w normalnych warunkach 
rynkowych, ma na celu osiąganie zysków i ponosi straty związane z wykony-
waniem działalności, jest mało prawdopodobne, że potrzeby, które zamierza 
zaspokajać, nie mają charakteru przemysłowego lub handlowego.

Trybunał w wyroku z 5 października 2017 r. w sprawie C-567/15 pod-
trzymał pogląd, że w  celu dokonania oceny, czy dany podmiot jest objęty 
zakresem pojęcia „podmiot prawa publicznego” w  rozumieniu art. 1  ust. 
9 akapit drugi lit. a) dyrektywy 2004/18/WE, konieczne jest zbadanie, czy 
podmiot ten zaspokaja potrzeby w interesie ogólnym, które nie mają charak-
teru przemysłowego lub handlowego. Oceny tego charakteru należy dokonać 
z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów prawnych i faktycznych, 
takich jak okoliczności towarzyszące powstaniu danego podmiotu i warun-
ki, w  jakich prowadzi on działalność mającą na celu zaspokajanie potrzeb 
w interesie ogólnym, w tym w szczególności brak konkurencji na rynku, brak 
celu wypracowania zysku, nieponoszenie ryzyka związanego z tą działalno-
ścią, a także ewentualne finansowanie danej działalności ze środków publicz-
nych. W omawianym orzeczeniu TSUE odwołał się do wyroku w  sprawie 
C-283/00 i  przyjętego w  nim rozumienia charakteru przemysłowego lub 
handlowego potrzeb zaspokajanych w interesie ogólnym.

Mając na uwadze wskazówki interpretacyjne wynikające z przedstawio-
nego orzecznictwa Trybunału, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził 
w swoim wyroku, że sąd pierwszej instancji, uznając zaskarżoną decyzję za 
zgodną z prawem, nie rozważył należycie, czy ustalenie przez Prezesa UZP, 
że skarżąca spółka jest podmiotem prawa publicznego, zostało poprzedzone 
właściwie przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, pozwalającym 
na ustalenie, że w konkretnym przypadku potrzeby, które zaspokaja spółka, 
nie mają charakteru przemysłowego lub handlowego. Pominięcie przez WSA 
w procesie kontroli legalności zaskarżonej decyzji tej istotnej okoliczności 
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uzasadniało uchylenie przez NSA zaskarżonego wyroku i przekazanie spra-
wy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjne-
mu w Warszawie4.

4  Uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 
r. (sygn. akt: II GSK 2965/15).



II

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
STOWARZYSZENIA „FONTES”





Nota nadesłana I 

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w dniu 9 paź-
dziernika br. podjęła uchwałę w przedmiocie nadania stopnia doktora ha-
bilitowanego dr. Maciejowi Borskiemu. Rada Wydziału uznała, że dorobek 
naukowy Pana Doktora po uzyskaniu przez niego stopnia naukowego dok-
tora, w  tym monografia pt. „Publiczne formy wspierania opiekunów osób 
z  niepełnosprawnościami”, stanowi znaczny wkład w  rozwój nauki prawa. 
W uzasadnieniu uchwały wskazano, że doktor Borski wykazał się aktywno-
ścią naukową w licznych obszarach badawczych. 

Podkreślono także, że wskazana monografia posiada istotny wymiar teo-
retyczny, ale przede wszystkim ma duże znaczenie praktyczne w  zakresie 
uprawnień przysługujących jednostce oraz kształtowania się sytuacji praw-
nej osób w trudnej sytuacji życiowej. Stanowi ona także opracowanie, w któ-
rym po raz pierwszy kompleksowo podjęta została problematyka wsparcia 
dokonywanego przez organy władzy publicznej na rzecz opiekunów osób 
z niepełnosprawnościami. 

Warto w  tym miejscu podkreślić, że wskazana monografia została przy-
gotowana w oparciu o promowaną przez Stowarzyszenie Fontes metodę ba-
dawczą opartą na koncepcji badań kompletów normatywnych. Metoda ta, au-
torstwa prof. dr. hab. Pawła Chmielnickiego, stanowi odpowiedź na istniejący 
w polskiej nauce brak integracji wysiłków badawczych zmierzających do po-
znania pochodzenia, treści i efektów funkcjonowania reguł działania. To wła-
śnie koncepcja kompletu normatywnego pozwala na poznanie systemu reguł 
działania jako całości, w tym na określenie charakteru relacji prowadzących do 
powstania, zmiany czy usunięcia z systemu danej reguły działania. 

nadesłała dr Anna Rogacka-Łukasik





Nota nadesłana II

Chciałbym poinformować, że nasz serdeczny kolega Bogusław Przywora, 
a także wieloletni członek FONTES, we wrześniu 2019 r. uzyskał tytuł dokto-
ra habilitowanego nauk prawnych (uchwała Rady Wydziału UJ).

nadesłał dr Olgierd Kucharski 





Warszawa, 13.09.2019 r.

Protokół z posiedzenia Konwentu Godności Honorowej Sto-
warzyszenia FONTES odbytego w Warszawie 

w dniu 13.09.2019 r.

1. Na posiedzeniu byli obecni: przewodniczący Konwentu prof. dr hab. Bo-
lesław Ćwiertniak, członek Konwentu dr Maria Zrałek, sekretarz Konwentu 
dr Olgierd Kucharski. 
Pozostali członkowie nadesłali usprawiedliwienia.

2. Konwent podjął jednogłośnie uchwałę ze swojej inicjatywy o uhonorowa-
niu odznaką Członka Założyciela Stowarzyszenia FONTES:

•	 prof. dr. hab. Pawła Chmielnickiego (odznaka nr 1),
•	 prof. dr. hab. Piotra Dobosza (odznaka nr 2),
•	 prof. dr. hab. Jerzego Paśnika (odznaka nr 3),
•	 prof. dr. hab. Marka Mączyńskiego (odznaka nr 4),
•	 prof. dr. hab. Bolesława Ćwiertniaka (odznaka nr 5).

3. Konwent podjął uchwałę na wniosek Zarządu Stowarzyszenia i Rady Na-
ukowej o nadaniu odznaki Członka Zasłużonego prof. dr. hab. Mariuszowi 
Załuckiemu za zasługi, jakie oddał przy rejestracji Stowarzyszenia w nowej 
formule.

4. Konwent podjął uchwałę o nadaniu odznaki członkowskiej dr Agnieszce 
Franczak.

nadesłał dr Olgierd Kucharski





       Warszawa, 22.09.2018 r.

Protokół z posiedzenia Konwentu Godności Honorowych 
Stowarzyszenia Fontes odbytego w Warszawie 

w dniu 22.09.2018 r.

1. Konwent obradował w dniach 21 i 22.09.2018 r. w nawiązaniu do wcze-
śniejszych kontaktów drogą obiegową.

2. Na wniosek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, Rady Na-
ukowej Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Konwent postanowił:

•	 nadać odznaki Honorowe Fontes p. Juliuszowi Madejowi oraz p. prof. 
Krzysztofowi Nitschowi, 

•	 nadać odznakę zasłużonego Członka Fontes p. Annie Kociołek-Pęksie,
•	 przyznać dyplomy uznania za działalność w Stowarzyszeniu dr. Łuka-

szowi Pikule, mgr Sylwii Banaś-Mazur oraz mgr. Andrzejowi Janusowi,
3. Konwent z własnej inicjatywy nadał odznaki Zasłużonego Członka 

Fontes prof. dr. hab. Pawłowi Chmielnickiemu oraz prof. dr. hab. Maciejowi 
Ćwiertniakowi.

4. Konwent nadał odznaki członkowie dr. Rafałowi Mańce, Wioletcie Ku-
deli oraz Agnieszce Kaczmarek.

5. Ze względów organizacyjnych Konwent zadecydował, że następne jego 
posiedzenie dotyczyć będzie nadania odznaki członka założyciela Stowarzy-
szenia.

Przewodniczący Konwentu
prof. dr hab. Maciej Ćwiertniak

Sekretarz Konwentu
dr Olgierd Kucharski





 

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami
i Funkcjami Prawa

„FONTES”
Oddział w Sosnowcu

 Sosnowiec, dnia 6 października 2019 roku

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział 
w Sosnowcu uprzejmie zaprasza na seminarium naukowe, na temat:

Geneza ustanowienia zakazu stosowania kar cielesnych wobec mało-
letnich (art.  961 k.r.o.) i skutki jego stosowania

Seminarium odbędzie się dnia 30 listopada 2019 r. (sobota) w sali 005 
Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 43. Początek 
seminarium o godz. 11.30. 

Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi mgr Michał Grudecki, 
członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. 





Zaproszenie na konferencję 
„Aktualne problemy prawodawstwa 

w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”

Szanowni Państwo,
 z przyjemnością informujemy, że w dniach 17-18 października 2019 roku 

odbędzie się w  Zakopanem w  ramach V  Środkowoeuropejskiego Forum 
Prawno-Administracyjnego konferencja naukowa pt.  „Aktualne problemy 
prawodawstwa w  krajach Europy Środkowo-Wschodniej” organizowana 
przez pracowników Katedry Prawa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodni-
czego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Katedry Prawa Konstytucyjne-
go i Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Opolskiego.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres problematyki podejmowanej przez przed-
stawicieli doktryny prawa oraz teorii i filozofii prawa, Komitet Organizacyjny 
dokonał wyboru głównych obszarów badawczych, jakie będą przedmiotem 
obrad konferencji:

•	 procedura tworzenia prawa vs. rzeczywistość; 
•	 poziom systemu tworzenia prawa (jakość aktów normatywnych, spo-

soby ich podejmowania i ogłaszania, niespójność przepisów prawa, noweliza-
cje aktów prawnych itp.); 

•	 lobby ustawodawcze; 
•	 ustawodawca w procesie tworzenia prawa (kompetencje, kultura praw-

na, transparentność podejmowanych działań prawodawczych); 
•	 udział społeczeństwa w procesie tworzenia prawa; 
•	 inflacja prawa; 
•	 legal transplants w prawodawstwie; 
•	 wzajemne oddziaływanie na siebie gałęzi prawa publicznego; 
•	 transfery metod działania / narzędzi prawnych / instytucji pomiędzy 

poszczególnymi gałęziami prawa publicznego; 
•	 problematyka prywatyzacji prawa publicznego i  publicyzacji prawa 

prywatnego. 
Wnioski sformułowane podczas Konferencji zostaną zawarte w  publika-

cji naukowej podsumowującej aktualne problemy prawodawstwa nie tylko 
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na poziomie krajowym, ale także europejskim (monografia w Wydawnictwie 
UJD 20 pkt/rozdział – wg punktacji MNiSW).

Zgłoszenie udziału w  Konferencji należy przesłać do dnia  30 września 
2019 roku za pośrednictwem wypełnionego formularza online: http://www.
sefpa.ujd.edu.pl/pl/rejestracja/

Konferencja oraz uroczysta kolacja odbędą się w hotelu Logos w Zakopanem.

Objętość artykułu, sformatowanego zgodnie z wymogami redakcyjnymi, 
powinna się mieścić w granicach 21-22 tys. znaków (wliczając spacje i przy-
pisy).

Artykuł powinien zawierać: imię, nazwisko i afiliację instytucji autora pu-
blikacji, streszczenia w językach: polskim i angielskim, słowa kluczowe, wykaz 
literatury, wykaz aktów prawnych, wykaz orzecznictwa oraz wykaz stron inter-
netowych, wykaz skrótów, notę o autorze.

Artykuł należy przesłać w  systemie Word „doc” albo „docx” do dnia 
1 grudnia 2019 roku. Termin ten jest ostateczny.

Uwaga: Komitet Organizacyjny może podjąć decyzję o odrzuceniu artyku-
łu, zanim zostanie przekazany do recenzji.

Kontakt 
konferencja.sfpa@ajd.czest.pl

Komitet Organizacyjny
dr Paulina Bieś-Srokosz: p.bies@ujd.edu.pl,
dr Jacek Srokosz: jsrokosz@uni.opole.pl
dr Ewelina Żelasko-Makowska: e.zelasko-makowska@ujd.edu.pl

Komitet Honorowy 
dr hab.   prof. UJK Leszek Bielecki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego / 
Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie)
prof. dr hab. Paweł Chmielnicki (Uczelnia Łazarskiego)
prof. dr hab. Marian Grzybowski (Uniwersytet im. Jana Długosza w Czę-
stochowie)
dr hab. prof UWr Jerzy Korczak (Uniwersytet Wrocławski)
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dr hab. prof. UJ Brygida Kuźniak (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Aleksander Lipiński (Uniwersytet im. Jana Długosza w Czę-
stochowie)
dr hab. prof. UWr Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. prof. UWM Agnieszka Skóra (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
dr hab. prof. UO Piotr Stec (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Adam Sulikowski (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. prof. UWr Magdalena Tabernacka (Uniwersytet Wrocławski)
mec. Arkadiusz Talik (członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu)
dr hab. prof UJD Paweł Wolnicki (Uniwersytet im. Jana Długosza w Czę-
stochowie)
prof. dr hab. Lidia Zacharko (Uniwersytet Śląski)
dr hab. prof. UJK Agnieszka Żywicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

Opłata konferencyjna 
1. Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 550 złotych. Opłata obej-

muje: wygłoszenie referatu, udział w uroczystej kolacji (I dzień Konferencji), 
przerwy kawowe (I i II dzień Konferencji), obiad (II dzień Konferencji), mate-
riały konferencyjne oraz publikację artykułu w punktowanej monografii. 

2. Koszt publikacji artykułu bez uczestnictwa w Konferencji wynosi 250 
złotych. 

3. Koszt uczestnictwa w Konferencji bez publikacji artykułu oraz bez wy-
głaszania referatu wynosi 300 złotych. Opłata obejmuje: udział w uroczystej 
kolacji (I dzień Konferencji), przerwy kawowe (I i II dzień Konferencji), obiad 
(II dzień Konferencji) oraz materiały konferencyjne. 

4. Uwaga: w  opłacie konferencyjnej nie ma zapewnionego noclegu. 
Opłata nie podlega zwrotowi. 

5. Zgłoszenie udziału w Konferencji należy przesłać do dnia 30 września 
2019 roku za pośrednictwem wypełnionego formularza online: http://www.
sefpa.ujd.edu.pl/pl/rejestracja/ 

6. Opłatę należy wnieść do dnia 6 października 2019 roku na poniżej 
wskazany rachunek bankowy: 
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Fundacja dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole, Polska
Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Bytomiu:  06 1090 2011 0000 0001 2122 4289 
W tytule przelewu: sefpa.forum, Imię i nazwisko uczestnika konferencji

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Akademia im. Jana Długosza w Często-
chowie informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia im. Jana 
Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Akademii im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie: e-mail: iod@ajd.czest.pl, tel. 34 37-84-133;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarze-
nia, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/

organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany 

przepisami obowiązującego prawa – 2 lata, w przypadku wystawienia faktury 
VAT – 5 lat;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 
ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeno-
szenia danych;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału 
w wydarzeniu. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w wy-
darzeniu;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w  sposób zautomatyzowany, 
w tym w formie profilowania.



Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej konferencji 
naukowej „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”

Konferencja odbędzie się w  dniu 21 października 2019 r. w  Wyższej 
Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43 w Sosnowcu i będzie stanowiła kolejną, 
czwartą już konferencję, której tematem wiodącym jest problematyka ochro-
ny zabytków i dóbr kultury. Poprzednie, „Legalne/nielegalne poszukiwanie 
zabytków i obrót zabytkami” (2016 r.), ,,Muzea – teoria i praktyka” (2017 r.), 
„Zabytki techniki, ich dzieje, trwanie, rewitalizacja” (2018 r.) cieszyły się du-
żym zainteresowaniem nie tylko przedstawicieli środowisk naukowych, ale 
także osób hobbystycznie zajmujących się problematyką ochrony i poszuki-
wania zabytków. 

Cel konferencji
Zasadniczym celem konferencji będzie przyjrzenie się w  szczególności 

relacjom zachodzącym między obszarem działalności państwa związane-
go z ochroną dziedzictwa kultury a mediami. Dobra kultury – szczególnie 
te najcenniejsze – niewątpliwie są przedmiotem zainteresowania mediów. 
W  związku z  tym pojawia się szereg kwestii związanych ze sposobem re-
alizacji misji mediów, etyką czy wręcz zasadami współżycia społecznego. 
Pojawia się pytanie o  charakter relacji między administracją dóbr kultury 
a mediami – czy ma miejsce partnerstwo i współpraca w kreowaniu polityki 
informacyjnej, czy wręcz przeciwnie – konkurencja i rywalizacja. Czy pod-
czas realizacji wolności prasy i dostępu do informacji dochodzi do nadużyć? 
Jakie w istocie działania informacyjne, edukacyjne i upowszechniające wie-
dzę o  zabytkach powinny być podejmowane przez media i  jakie powinny 
być ramy prawne tych działań? Czy występujące w praktyce zjawiska zostały 
ujęte w ramy prawne, czy też może mamy do czynienia z  lukami prawny-
mi, które należałoby usunąć? Organizatorom konferencji szczególnie zależy 
bowiem na przedstawieniu dobrych praktyk i zarazem na zaprezentowaniu 
negatywnych zjawisk, które nie powinny mieć miejsca. Prelegenci skoncen-
trują swoją uwagę m.in. na prawie konstytucyjnym, prasowym, autorskim, 
jak również na wyodrębniającej się dopiero gałęzi prawa, tj. na prawie In-
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ternetu. Podczas konferencji głos zabiorą nie tylko prawnicy. Uczestnicy 
Konferencji będą bowiem mieli okazję zapoznać się także z wystąpieniami 
medioznawców, dziennikarzy, archeologów, muzealników, historyków sztu-
ki. Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do 
szerokiego grona odbiorców.

Tematem poszczególnych wystąpień mogą być następujące zagadnienia:
•	 tworzenie nowoczesnej przestrzeni komunikacji i informacji między 

administracją publiczną a mediami w zakresie ochrony dóbr kultury,
•	 sposoby udostępniania informacji dotyczących dóbr kultury przez 

administrację publiczną,
•	 zakres dostępnej informacji publicznej dotyczącej dóbr kultury,
•	 praktyczne aspekty dostępności informacji publicznej dotyczącej za-

dań z zakresu ochrony dóbr kultury,
•	 prowadzenie polityki informacyjnej przez administrację publiczną 

obejmującej zagadnienia z zakresu dóbr kultury,
•	 pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących dóbr kul-

tury przez media,
•	 marketing i public relations dóbr kultury,
•	 etyczne problemy wykorzystywania informacji dotyczącej dóbr kul-

tury przez media,
•	 rzetelność przekazu medialnego w zakresie dóbr kultury,
•	 społeczne zapotrzebowanie na informację dotyczącą dóbr kultury,
•	 współpraca instytucji kultury z  mediami – nowoczesne standardy 

rzecznictwa prasowego w obszarze kultury. 

Termin nadsyłania zgłoszeń i dokonywania wpłat – 30.09.2019 r. 
Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego (do pobrania z: https://www.humanitas.edu.
pl/DN_ochrona_dziedzictwa_narodowego) na adres e-mail: dorota.fleszer@
humanitas.edu.pl

Odpłatność:
•	 uczestnictwo w konferencji i/lub publikacja referatu: 200 zł;
•	 uczestnictwo bierne w konferencji: 40 zł.
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Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawo-
we, lunch.

Nr konta: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932, z opisem w tytule: Polityka 
informacyjna – konferencja, imię i nazwisko Uczestnika

Publikacja pokonferencyjna

Zachęcamy do składania tekstów/referatów do planowanej monogra-
fii naukowej, która będzie stanowiła podsumowanie konferencji.

Nadmieniamy jednocześnie, że tekst zostanie opublikowany  w monogra-
fii wydanej w jednym z wydawnictw uwzględnionych na liście ministerialnej. 
Wobec tego za publikację tekstu będzie można uzyskać 20 pkt. 

Teksty do monografii prosimy przesyłać w terminie do 30 września 2019 
r. razem z formularzem zgłoszenia na adres: dorota.fleszer@humanitas.edu.pl 

W terminie jw. prosimy również o przesłanie dwóch egzemplarzy, wy-
pełnionej i podpisanej przez Państwa umowy wydawniczej (do pobrania 
w przedostatniej zakładce) na adres:

Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41–200 Sosnowiec z do-
piskiem na kopercie: „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”

Komitet naukowy
•	 prof. dr hab. Paweł Chmielnicki (Uczelnia Łazarskiego)
•	 prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas (Wyższa Szkoła Informatyki i Za-

rządzania w Rzeszowie)
•	 prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak (Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu)
•	 prof. dr hab. Wojciech Kowalski (Uniwersytet Śląski)
•	 prof. dr hab. Jerzy Olędzki (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego 

w Warszawie)
•	 prof. dr hab. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski)
•	 prof. dr hab. Adam Sulikowski (Uniwersytet Wrocławski)
•	 prof. dr hab. Lidia Zacharko (Uniwersytet Śląski)
•	 dr hab. Bolesław Ćwiertniak  (Wyższa Szkoła Humanitas)
•	 dr hab. Michał Kaczmarczyk  (Wyższa Szkoła Humanitas)
•	 dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska (Uniwersytet Warszawski)
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•	 dr hab. Jerzy Paśnik (Akademia Humanistyczna w Pułtusku)
•	 dr hab. Dariusz Rozmus (Wyższa Szkoła Humanitas)
•	 dr hab. Maciej Trzciński (Uniwersytet Wrocławski )
•	 dr hab. Dariusz Tworzydło (Uniwersytet Warszawski)
•	 dr hab. Andrzej Wójcik (Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii 

Nauk w Warszawie)

Komitet organizacyjny
•	 dr Dorota Fleszer, Wyższa Szkoła Humanitas
•	 dr hab. prof. WSH, Dariusz Rozmus, Wyższa Szkoła Humanitas
•	 dr Maciej Borski, Wyższa Szkoła Humanitas
•	 dr Anna Rogacka-Łukasik, Wyższa Szkoła Humanitas
•	 dr Andrzej Pokora, Wyższa Szkoła Humanitas
•	 Koło Naukowe Studentów i  Absolwentów Prawa i  Administracji 

Wyższej Szkoły Humanitas „Prawo w praktyce”
•	 Dział Promocji Wyższej Szkoły Humanitas

Kontakt w sprawach organizacyjnych
dr Dorota Fleszer
dorota.fleszer@humanitas.edu.pl







Wydaj z nami swoją Zakres usług
własną książkę!!! Wydawniczych

Zapraszamy do współpracy z Oficyną Wydawniczą 

„Humanitas". Oferujemy autorom i podmiotom 

instytucjonalnym usługi profesjonalnego opraco

wania redakcyjnego, graficznego i technicznego 

książek oraz ich wydanie, wraz z wprowadzeniem 

na rynek - szybko, profesjonalnie, tanio! Chcemy 

pomóc upowszechniać wiedzę, którą będzie 

można wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, 

jak i w codziennym życiu. Nasza oferta skierowana 

jest do autorów:

• prac naukowych

• monografii autorskich i wieloautorskich

• periodyków

• materiałów przed- i pokonferencyjnych

• podręczników, ćwiczeń, zbiorów zadań

• poradników

Stawiamy na rzetelne przygotowanie publikacji do druku i indywidualne podejście do 
każdego projektu. Autor ma wgląd w każdy etap procesu wydawniczego.




