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nasza redakcja oddaje Państwu drugi, tegoroczny numer „Fons”. 
Niniejszy numer jest pierwszym drukowanym na papierze. 
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„Fontes”). Przy najbliższej okazji planujemy poddać „Fons” para-
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Zapraszamy Państwa do nadsyłania - do druku w „Fons”  - 
artykułów (również autorstwa Państwa doktorantów, bądź magi-
strantów), recenzji książek naukowych, sprawozdań i podobnych 
wypowiedzi naukowych. Informacje na temat działalności „Fontes” 
będziemy umieszczać w czasopiśmie z inicjatywy władz stowarzy-
szenia bądź redakcji. 

W części naukowej publikowanego numeru szczególnie chcieli-
byśmy zwrócić uwagę Czytelników na artykuły przygotowane wedle 
metody badawczej „Fontes”. Dodatkowo kontynuujemy publikowanie 
tekstów dotyczących dyscyplin nauk prawnych i pokrewnych, których 
problematyka dotyczy istotnych zagadnień życia społecznego w Polsce 
i na świecie. 

W części informacyjnej numeru polecamy lekturę zarysu dzie-
jów „Fontes” oraz informacje dotyczące edycji konkursu „Fontes” 
2017/18. Natomiast kolejny numer będzie poświęcony m.in. sprawom 
wynikłym z wrześniowego zjazdu stowarzyszenia. 
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zentowanej m.in. na witrynie stowarzyszenia „Fontes”). 
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nych tekstach. 

6. Przekazanie tekstu Redakcji oznacza nieodpłatnie przeniesienie na sto-

warzyszenie „Fontes” wyłącznego prawa do jego publikacji (prawa autor-

skie i wydawnicze). 

7. Redakcja powiadamia właściwe instytucje o przejawach nierzetelności 

naukowej (np. o ghostwriting bądź guest autorship).  

8. Artykuły zamieszczone w kwartalniku są recenzowane. Lista recenzen-
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mgr Marcin Duduś 

Szkody łowieckie w świetle ustawy z dnia 22 czerwca 
2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie 
 

Wprowadzenie 
Zgodnie z art. 1 ustawy - Prawo łowieckie1, łowiectwo jest 

elementem ochrony środowiska przyrodniczego, a to oznacza ochronę 

zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami 

ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. 

Zwierzęta łowne w stanie wolnym są dobrem ogólnonarodowym i stanowią 

własność Skarbu Państwa. 

Głównym założeniem projektu nowelizacji niniejszej ustawy było przede 

wszystkim zracjonalizowanie gospodarki łowieckiej w powiązaniu z go-

spodarką rolną. Bezsporne jest, iż rolą państwa jest troska o środowisko przy-

rodnicze a także stymulowanie wszelkich procesów występujących w owej 

dziedzinie. Aby osiągnąć powyższe założenia określone podmioty powinny 

mieć takie możliwości stworzone przez prawo, które zarazem odpowiadają 

elementarnym wymogom sprawiedliwości. Niemniej jednak w ostatnim okre-

sie nierówność stron zaznaczyła się znacząco po stronie rolników jako tych, 

którzy ponoszą ogromne straty w uprawach rolnych i płodach rolnych z tytułu 

szkód jakie wyrządzają im zwierzęta łowne, a w szczególności dziki. 

Przed przedłożeniem projektu do Sejmu przeprowadzone zostały licz-

ne konsultacje w środowiskach wiejskich, wśród myśliwych a także leśni-

ków. Konsultacje prowadzono na terenie całego kraju w różnych miejscach. 

Wnioski z przeprowadzonych konsultacji były jednoznaczne i nie pozo-

stawiały jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tego, iż obecny sposób sza-

cowania szkód oraz wypłaty odszkodowań jest niezadowalający. 

Zatem w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk ponoszenia przez 

rolników znacznych strat gospodarczych, a także aby uszanować prawa kół 

łowieckich z uwagi na rolę jaką pełnią w naszym kraju to jest strażnicy przyrody 

                                                      
1 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, Dz. U. 1995, nr 147, poz. 713. 
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podjęto działania zmierzające do znaczniejszego zaangażowania Skarbu 

Państwa oraz jego przedstawicieli w procesie gospodarki łowieckiej w Polsce. 

Istotną kwestią z punktu widzenia poszkodowanych rolników z tytułu 

szkód łowieckich była zmiana instytucji szacującej oraz wypłacającej od-

szkodowania z tytułu wyrządzonych szkód. Dotychczas należało to do 

kompetencji przedstawicieli kół łowieckich, którzy nie posiadali dostatecz-

nych środków, aby w pełni zadośćuczynić poszkodowanym poniesione 

straty. Z tego powodu w środowiskach rolniczych występowało rozgory-

czenie oraz poczucie krzywdy. Na podstawie konsultacji przeprowadzo-

nych z rolnikami okazało się, iż oczekują oni zaangażowania w proces sza-

cowania szkód Skarbu Państwa. W związku z tym przedmiotowy projekt 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowickie stanowi odpowiedź na oczeki-

wanie szerokich grup rolników. 

Wskazać należy, iż w ostatnich latach obserwowany jest dość dyna-

miczny wzrost wypłacanych kwot odszkodowań z tytułu szkód dokonywa-

nych przez zwierzęta łowne: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w upra-

wach rolnych i płodach rolnych przez dzierżawców i zarządców obwodów 

łowieckich, jak również przez Skarb Państwa. Przez okres ostatnich 10 lat, 

kwota wypłaconych odszkodowań przez dzierżawców obwodów łowiec-

kich z tytułu szkód łowieckich zwiększyła się ponad dwukrotnie. 

Kwota wypłaconych odszkodowań w obwodach dzierżawionych i za-

rządzanych przez Polski Związek Łowiecki w latach 2014/2015 wyniosła 

62 mln. 150 tyś. zł, przy 25 mln. 250 tyś. ha ogólnej powierzchni obwodów 

dzierżawionych przez koła łowieckie według stanu na 2015 r. Kwota wy-

płaconych odszkodowań we wszystkich obwodach łowieckich według da-

nych GUS za lata 2013/2014 wyniosła 75 mln 278 tys. 

Przyczyny uzasadniaj ące zmian ę ustawy – Prawo łowieckie 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie został przygoto-

wany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości jako projekt poselski. Głów-

nym założeniem nowelizacji niniejszej ustawy było zracjonalizowanie go-

spodarki łowieckiej w związku z gospodarką rolną. Bezsporne jest, iż rolą 
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państwa jest troska o środowisko przyrodnicze, a także aktywizacja wszel-

kich procesów pojawiających się w owej dziedzinie. Uzyskanie w/w skut-

ków wymaga, aby podmioty tu występujące miały takie możliwości 

stworzone przez prawo, które odpowiadają podstawowym wymogom spra-

wiedliwości. Jednakże w ostatnim czasie nierówność stron uwidoczniła się 

przede wszystkim po stronie rolników jako tych, którzy ponoszą znaczne 

straty w uprawach rolnych z tytułu szkód, jakie wyrządzają im zwierzęta 

łowne, a w szczególności dziki2. 

 W związku z proponowanymi zmianami przeprowadzono liczne kon-

sultacje w środowiskach wiejskich a także wśród myśliwych oraz leśników. 

Konsultacje w tej sprawie prowadzone były na terenie całego kraju w róż-

nych miejscach. Wnioski z przeprowadzonych konsultacji pozwoliły na 

ustalenie, iż obecny sposób szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań 

za szkody łowieckie jest niezadowalający.  

 Zatem aby wyeliminować powstałe zjawisko ponoszenia strat 

gospodarczych przez rolników, a także aby uszanować regulacje prawne 

kół łowieckich stanowiących pewnego rodzaju strażników przyrody, ko-

niecznym było podjęcie działań mających na celu zwiększenie zaangażo-

wania Skarbu Państwa oraz jego przedstawicieli w systemie gospodarki ło-

wieckiej w Polsce.  

 Z punktu widzenia poszkodowanych z tytułu szkód łowieckich istotna 

kwestia tyczyła się instytucji szacującej oraz wypłacającej odszkodowania z ty-

tułu szkód łowieckich. Mianowicie do chwili obecnej kompetencji w po-

wyższym zakresie należały do przedstawicieli kół łowieckich, którzy nie-

jednokrotnie nie posiadali dostatecznych środków, aby zadośćuczynić po-

szkodowanym poniesione straty. Z tego powodu w środowiskach rolni-

czych zauważalne było rozgoryczenie a także poczucie krzywdy. Z prze-

prowadzonych konsultacji z rolnikami wynika, iż oczekują oni zaangażo-

                                                      
2 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie; 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=219 (dostęp: 19 maja 2017 r.). 
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wania Skarbu Państwa w proces szacowania szkód łowieckich3. Wobec 

tego złożony projekt poselski miał odpowiadać oczekiwaniom rolników.  

Rozwój prac legislacyjnych  
ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie 

 W dniu 15 stycznia 2016 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo łowieckie. Z kolei w dniu 2 lutego 2016 r. skierowano 

projekt ustawy do I czytania na posiedzenie Sejmu. W dniu 25 lutego 2016 

r. na posiedzeniu Sejmu odbyło się I czytanie, podczas którego Marszałek 

Sejmu skierował - celem rozpatrzenia w/w projektu ustawy - do Komisji 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawcą projektu był poseł Robert Telus z klubu 

parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W krótkim wystąpieniu poseł przed-

stawił najważniejsze argumenty przemawiające za zmianą przepisów doty-

czących odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody łowieckie. W pierw-

szej kolejności powołał się na fakt, iż zmiana w powyższym zakresie jest od 

wielu lat oczekiwana przez rolników. Zatem zaproponowane rozwiązanie 

ma na celu pogodzenie obydwu grup tj. rolników oraz myśliwych i kół łowiec-

kich. Ponadto zauważył, iż dotychczas w okresie poprzedniej kadencji były 

zgłaszane różne rozwiązania, jednakże nie było politycznej zgody, aby roz-

wiązać niniejszy problem rolników. 

 Parlamentarzysta wskazał na dwie kierunkowe sprawy zawarte w pro-

jekcie. „Pierwsza to szacowanie szkód. Do tej pory […] szacowaniem szkód 

zajmowały się koła łowieckie. Budziło to wiele wątpliwości, obiekcji, skarg 

itd. Rolnik w tym systemie i rozwiązaniu był petentem. Dlatego proponuje-

my, żeby szkody szacowała niezależna komisja, powołana przy wojewodzie. 

To wojewoda będzie decydował o składzie tej komisji. Oczywiście, powinien 

być i poszkodowany rolnik, jak również przedstawiciel koła łowieckiego. Może 

być również przedstawiciel izby rolniczej i to jest bardzo ważny element, aby 

również izby rolnicze brały udział w szacowaniu szkód. Gdy strony nie doj-

dą do porozumienia, wojewoda będzie mógł wyznaczyć rzeczoznawcę. I to 

                                                      
3 Tamże. 
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jest również ważny element, który zresztą zgłaszany jest przez wielu posłów 

jako konieczność udziału fachowca w procesie szacowania szkód. Druga 

sprawa to fundusz odszkodowawczy. W projekcie ustawy proponujemy 

składkę na fundusz o wartości do 10 kg ceny żyta na 1 ha. […] Ze strony 

myśliwych były uwagi, że są tzw. biedne koła łowieckie, które nie będą w 

stanie zapłacić wysokiej składki. W kołach łowieckich, w których wystąpi 

mniej szkód łowieckich, składkę ustali wojewoda. Dla przykładu, koło 

łowieckie płaci 10 tysięcy złotych za szkody, a z przelicznika będzie wynikało, 

że na fundusz odszkodowawczy będą musieli odprowadzić 60 tysięcy, to 

wówczas wojewoda będzie musiał sprawdzić, ile szkód zlikwidowano i na 

jaką kwotę oraz porównać do należności, która wynikałaby z przelicznika – 

wojewoda będzie musiał oszacować i zdecydować o wysokości składki bio-

rąc pod uwagę wypłacone szkody. Chodzi o to, aby np. nie doszło, niczym 

nie motywowanego, wysokiego wzrostu składki płaconej przez dane koło 

łowieckie. Z chwilą wniesienia składki na fundusz odszkodowawczy, koń-

czy się rola koła łowieckiego, które przestaje być stroną szkody. Dalszy etap to 

szacowanie szkody przez wojewodę oraz wypłata odszkodowania. Gdyby 

się okazało, że składek z kół łowieckich zabraknie to wojewoda będzie 

dopłacał do funduszu z budżetu państwa. To również jest ważny element. 

Koła łowieckie podnoszą, że komisja wojewody będzie szacowała szkody 

na wysokim poziomie, co będzie oznaczało, że nie będzie ich stać na wypłaty. 

Obawy są nieuzasadnione, bo to nie koła łowieckie ma być stać na wypłatę 

odszkodowań dla rolników. To będzie należało do wojewody i funduszu od-

szkodowawczego, na który m.in. będą składały się: roczne wpłaty wnoszone 

przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, darowizny i zapisy 

oraz dotacje z budżetu państwa”4. 

 W ostatnich słowach swojego przemówienia poseł Telus chciał wpłynąć 

na sumienie zebranych poprzez słowa: „proszę szanowne komisje, aby wspól-

                                                      
4 Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (nr 

11) oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 18) z dnia 9 marca 2016 r. poselski projekt ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk 219), 
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy8.nsf/0/BCDA09F5EC6FB553C1257F7D0028C452/$file/0036008.
pdf, s. 4, (dostęp: 19 maja 2017 r.). 
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nie procedować nad ustawą i, po dyskusji, ją uchwalić, bo to jest ważna usta-

wa. Jest to ustawa bardzo oczekiwana przez rolników. Rolnicy dzwonią i py-

tają, bo ten problem to jest problem, który ich trapi od wielu lat”5. 

 Po przedstawieniu projektu przez sprawozdawcę przystąpiono do dy-

skusji, podczas której w ciągu dwóch minut mogli wypowiadać się przed-

stawiciele klubów poselskich i parlamentarnych. Pierwszy głos zabrał czło-

nek komisji ochrony środowiska poseł Dariusz Bąk w imieniu Prawa i Spra-

wiedliwości, który zauważył, iż przedmiotowe posiedzenie dotyczy ważnego 

problemu jakim jest gospodarowanie zwierzyną w Polsce. Ocenił, iż „oma-

wiany projekt ustawy niesie konkretne obciążenia zarówno dla budżetu pań-

stwa, jak i dla tych, którzy dotychczas w imieniu Skarbu Państwa gospo-

darują zwierzyną” 6. Niemniej jednak zwrócił uwagę, iż problem jest ważny, 

ale i wrażliwy ze względu na obiekt jakim jest zwierzyna i to na nią powin-

na być zwrócona koncentracja, bowiem przechylanie się w jedną bądź dru-

gą stronę spowoduje zakłócenie w normalnym gospodarowaniu zwierzyną. 

Przede wszystkim należy wyważyć czy obciążenia dla kół łowieckich, któ-

re na mocy ustawy gospodarują zwierzyną w imieniu Skarbu Państwa, nie 

będą za duże. W propozycjach chodzi o finansowe zaangażowanie budżetu 

państwa w problem odszkodowań łowieckich, kiedy to dotychczas tylko 

koła łowieckie pokrywają straty powstałe w wyniku szkód łowieckich.   

 W dalszej kolejności głos zabrał członek zarządu Związku Producen-

tów Ryb Sławomir Litwin, który przedstawił punkt widzenia sprowadza-

jący się do tego, iż rozważając szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta 

należy mieć na uwadze wszystkich tych, którzy takich przyjemnych doznań 

doświadczają7. Niemniej jednak wniósł o odrzucenie projektu ustawy w ca-

łości, bowiem nie załatwia ona kompleksowo problemu szkód wyrządza-

nych przez dzikie zwierzęta, gdyż odnosi się tylko do kilku wymienionych 

gatunków zwierząt, które wyrządzają szkody, podczas gdy problem szkód 

występuje także w zakresie akwakultury gdzie szkody wyrządzają rybożer-

ne zwierzęta fruwające m.in. kormorany, czaple a także wydry czy perkozy. 
                                                      
5 Tamże, s. 5. 
6 Tamże, s. 5. 
7 Tamże, s. 5-6. 
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W odpowiedzi na powyższe poseł Telus wskazał, iż niniejszy problem jest 

znany. Jednakże nie podbiega on pod regulację ustawy prawo łowieckie, 

albowiem gatunki ww. zwierząt są gatunkami chronionymi normowanymi 

przez inną ustawę, nad która ministerstwo również pracuje.  

 Kolejna osoba, jaka zabrał głos był Prezes Śląskiej Izby Rolniczej, 

przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej przy Krajowej Radzie Izb Rolni-

czych Roman Włodarz. Na wstępie swojego wystąpienia wskazał na apro-

batę idei niezależnego szacowania oraz wsparcia szkód łowieckich z budże-

tu państwa jednakże zauważył, iż realność i skuteczność proponowanego 

projektu ustawy wymaga doprecyzowania poszczególnych zapisów. Miano-

wicie obawy odnosiły się do samej procedury zgłaszania wniosku, bowiem 

może on spowodować przewlekłość postępowania, ponieważ nie jest dopre-

cyzowane w jakim terminie wójt, burmistrz bądź prezydent miałby przeka-

zać zgłoszenie do wojewody. Również obawy budzi niedoprecyzowane 

stwierdzenie, że wojewoda przeprowadza oględziny i szacowanie, ponie-

waż powinno być dokładnie określone co właściwie ma być szacowane. Jak 

zauważył „w dzisiejszym stanie prawnym art. 46 prawa łowieckiego jest 

sformułowany w ten sposób, że wypłaca się odszkodowanie i nie jest wprost 

w ustawie powiedziane, jaki jest zakres odszkodowania. Zatem, czyli moż-

na domniemywać, że art. 46 (w dzisiejszym brzmieniu) de facto wskazuje na 

rozwiązania kodeksu cywilnego, czyli wypłaty odszkodowania łącznie z ko-

sztami utraconych korzyści. Tymczasem rozporządzenie o szacowaniu szkód 

z 8 marca 2010 r. zawęża zakres odszkodowań. W omawianym projekcie 

ustawy nie jest wprost powiedziane, jaki jest zakres odszkodowania. Śro-

dowisku rolniczemu byłoby miło, gdyby zakres odszkodowania określany 

przez wojewodę był szerszy niż obecnie. To nie jest wprost powiedziane”8. 

 Kolejne wątpliwości tyczyły się kwestii czy wojewodowie będą w stanie 

zgromadzić w krótkim czasie potencjał ludzki i merytoryczny do przeprowa-

dzania szacowań. R. Włodarz wskazał, iż „jako środowisko rolnicze obawia-

my się, że z tego względu może dojść do nadzwyczajnych opóźnień w wypła-

caniu szkód a nawet w procesie szacowania. Biorąc pod uwagę dynamikę prze-

                                                      
8 Tamże, s. 6-7. 
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biegu procesu wegetacyjnego może to prowadzić w wielu przypadkach do nie-

możności określenia wysokości odszkodowania. W art. 46 brakuje odniesienia 

co do metodyki szacowania szkód, czyli co do zakresu i w jaki sposób”9.  

 Następnie podniesiono również, iż izby rolnicze pochwalają przyzna-

nie kompetencji w zakresie prowadzenia list rzeczoznawców, jednakże 

zwracają uwagę na pewnego rodzaju lakoniczność zapisu. Mianowicie za-

pis wskazuje, iż rzeczoznawcą ma być ktoś, kto ma pięcioletnie doświad-

czenie w prowadzeniu gospodarstwa potwierdzone przez sołtysa. Zatem 

konieczne byłoby odesłanie do aktu wykonawczego, który by precyzował 

procedurę nadawania kwalifikacji rzeczoznawcom. Końcowo R. Włodarz 

odniósł się do funduszu odszkodowawczego a w szczególności do jego 

wartości, bowiem istnieją obawy, iż będą one nie doszacowane.  

 Członek Zarządu Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli 

Nieruchomości Rolnych, Federacja Związku Pracodawców – Dzierżawców 

i Właścicieli Rolnych Tadeusz Mochalski zauważył, iż w projekcie ustawy 

zmieniającej wyłączono myśliwych z odpowiedzialności za szkody powstałe 

w uprawach i płodach rolnych, a także odniósł się do wysokości odszkodo-

wania jako rzeczywiści nieoszacowanego czy do rzeczoznawców. Miano-

wicie absurdalnym rozwiązaniem jest przyznanie sołtysom uprawnień do 

wydawania zaświadczeń, iż rzeczoznawca może być nim mimo, iż posiada 

wykształcenie wyższe, rolnicze ze specjalnością szczegółową – uprawa, co 

samo przez się na to wpływa10. 

 Poparcie projektu ustawy o zamianie ustawy – Prawo łowieckie zostało 

wyrażone przez sekretarza stanu w MRiRW Zbigniewa Babalskiego a także 

wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” Mariu-

sza Gołębiowskiego. Po krótkich wystąpieniach w/w przewodniczący Jaro-

sław Sachajko otworzył dyskusję ogólną. 

 Pierwszą uwagę do projektu zgłosił radca prawny Aleksander Bojczuk 

albowiem wskazał, iż przedmiotowy projekt ustawy powinien zawierać prze-

pisy przejściowe, bowiem wynikają z niej roszczenia i w przyszłości po wej-

                                                      
9 Tamże, s. 6-7. 
10 Tamże, s. 9. 
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ściu ustawy może powstać problem stosowania przepisów tzn. czy stosujemy 

przepisy starego prawa łowieckiego czy nowego prawa łowieckiego. Po dru-

gie konieczne będzie wydanie dla komisji wojewódzkich - szacowania na-

rzędzi w postaci metodologii szacowania szkód łowieckich. Kolejna uwaga 

tyczyła się szkód innych niż w uprawach rolniczych. Ponadto zwrócił uwa-

gę na bardzo istotną kwestię jaką jest termin złożenia pozwów w przypad-

ku, gdy rolnik nie zgadza się z szacowaniem wojewody. W projekcie przy-

jęto termin 30 dni, jednakże jest on terminem abstrakcyjnym, ponieważ bę-

dzie powodował, iż rolnicy będą tracili uprawnienia do złożenia pozwów. 

Mianowicie w terminie 30 dni rolnik nie znajdzie biegłego, nie znajdzie praw-

nika i nie określi strategii procesowej. W chwili obecnej termin na złożenie 

pozwu do sądu, w sytuacji, gdy nie dochodzi do zakończenia sporu na dro-

dze mediacji u wójta, wynosi dziesięć lat i trzy lata. Mówca uznał, iż termin 

10 lat to zbyt długi termin niepewności dla budżetu państwa, ale 3 lata są 

do przyjęcia, bo jest to choćby kodeksowe przedawnienie w obrocie pro-

fesjonalnym przy sprzedaży11. 

 W dyskusji ogólnej zabrali głos Przewodniczący Związku Zawodowe-

go Rolnictwa „Samoobrona” Lech Kuropatwiński, rolnik Leszek Kargalski, 

Agnieszka Curyl-Katholm, Przewodniczący Związku Zawodowego Rolnic-

twa „Regiony” Bolesław Borysiuk, którzy wyrazili aprobatę dla projektu usta-

wy, a w szczególności wskazywali na potrzeby szybkiego jej uchwalenia.  

 Na koniec dyskusji wystąpił przedstawiciel wnioskodawców poseł 

Robert Telus, który podsumował całą dyskusję stwierdzając, iż projekt 

niniejszej ustawy jest oczekiwany, pomimo, iż występują drobne uwagi, 

które w czasie procedowania zostaną poprawione12. 

 Następnym mówcą był Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowis-

ka Andrzej Konieczny, który wskazał, iż na przestrzeni ostatnich lat narasta 

problem szkód łowickich, dlatego co do zasady projekt ustawy zasługuje na 

poparcie. Jednakże zauważył, iż projekt wymaga przeanalizowania pod ką-

tem zgłaszanych uwag m.in. przez Ministra Finansów, Pierwszego Prezesa 

                                                      
11 Tamże, s. 17-18. 
12 Tamże, s. 23. 
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SN, GIODO, Krajowej Rady Izb Rolniczych i Związków Gmin Wiejskich, 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, urzędów marszałkowskich woje-

wództw: świętokrzyskiego, opolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, 

śląskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskie-

go i lubuskiego. 

 Po przerwie przystąpiono do merytorycznych prac nad projektem usta-

wy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Do poszczególnych artykułów uczes-

tnicy posiedzenia zgłaszali swoje uwagi – poprawki.  

 Prawie do każdego artykułu projektu zmiany ustawy – Prawo łowiec-

kie zostały zgłoszone poprawki. Poseł Jan Ardanowski (PiS) w pierwszej 

kolejności zwrócił uwagę na termin, kiedy mają być dokonywane oględziny 

oraz szacowanie szkód – zgodnie z propozycją zmiany powinien wynosić 

14 dni13. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił uwagę zaś, aby poszko-

dowany zgłaszał szkodę wójtowi w ciągu 3 dni od jej zauważenia, następ-

nie wójt dokona wstępnego oszacowania bądź przekaże sprawę wojewo-

dzie14. Z kolei radca prawny Aleksander Bojczuk zakwestionował termin 

złożenia pozwu do sądu, bowiem termin miesiąca jest zbyt krótki i w na-

stępstwie poszkodowany nie będzie w stanie zebrać wszystkich koniecz-

nych dowodu w tym opinii biegłego w przedmiocie oszacowania szkody15. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania komisja przyjęła zmianę posła 

Ardanowskiego (PiS)16. 

 Zauważyć należy, iż poseł Mirosław Maliszewski (PSL) oraz poseł 

Artur Dunin (PO) zwrócili uwagę na potrzebę wprowadzenia do katalogu 

gatunków zwierząt wyrządzających szkody również zające. Poprawka niniej-

sza została poparta przez legislatora z Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu 

Dorotę Rutkowską-Skwara17. Jednakże w wyniku głosowania komisja nie 

przyjęła rozszerzenia katalogu zwierząt.  

                                                      
13 Tamże, s. 25 – 27. 
14 Tamże, s. 28. 
15 „Termin 30 dni na złożenie pozwu będzie niezgodny z konstytucją, ponieważ będzie ograniczone 

prawo uprawnionego rolnika do obrony”. Tamże, s. 29. 
16 Tamże, s. 36. 
17 Tamże, s. 30-33. 
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 Kolejna poprawka posła Jana Ardanowskiego (PiS) odnosiła się art. 49 

aby po pkt 3 dodać pkt 3a i pkt 3b. Niniejsze podpunkty miały odnosić się 

do kwestii związanej z odesłaniem do rozporządzeń, które określałyby pre-

cyzyjne wszystkie sprawy dotyczące terminów, szacowania, wypłaty od-

szkodowania itd. Podczas głosowania komisja przyjęła zgłoszone poprawki18. 

 Następna zgłoszona poprawka dotyczyła dodania po art. 50 kolejnych 

dwóch przepisów art. 50a i art. 50b. Przedstawiona propozycja tyczyła się 

Funduszu Odszkodowawczego a w tym celu, sposobu pozyskiwania 

środków, rocznego planu finansowego funduszu, przekazywania oraz 

wysokości składek czy rozłożenia ich na raty19. Niemniej jednak prezes 

KRIR Wiktor Szmulewicz, poseł Zbigniew Ajchler (PO) oraz poseł Urszula 

Pasławska (PSL) zakwestionowali ujednoliconą stawkę wpłat do Funduszu, 

bowiem ich zdaniem powinna być zróżnicowana zależności od natężenia 

szkód oraz prowadzonej gospodarki łowieckiej20. Pomimo tego 

proponowane zmiany zostały przyjęte przez komisję. Wskazać należy, iż 

komisja w dalszej kolejności przystąpiła do głosowania nad zmianami do 

całego artykułu 1, które również zostały przyjęte.  

 Poprawki zgłaszane do art. 2 ustawy o zmianie – Prawo łowieckie od-

nosiły się doprecyzowania zwrotów – terminologii21. Z kolei do art. 3 usta-

wy o zmianie – Prawo łowieckie dotyczyły środków z Funduszu Odszko-

dowawczego w okresie drugiej połowy 2016 r. na wypłatę odszkodowań. 

Ostatnia poprawka związana była z przepisami wykonawczymi odnośnie 

wejścia ustawy w życie. Powyższe poprawki zostały w całości przyjęte 

przez komisję.  

 Końcowo komisja przeprowadziła głosowanie nad całym projektem 

zmian. Za przyjęciem projektu 26 - posłów było za, nikt nie był przeciw, a 1 po-

seł - wstrzymał się.  

 W dniu 19 maja 2016 r. odbyło się II czytanie na posiedzeniu Sejmu 

projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, podczas którego 

                                                      
18 Tamże, s. 36-38. 
19 Tamże, s. 39-40. 
20 Tamże, s. 40-42. 
21 Tamże, s. 46-48. 
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zgłaszane były poprawki. Posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

przewodniczył poseł Stanisław Gawłowski (PO)22. 

 W pierwszej kolejności głos w obradach został udzielony członkowi Biura 

Legislacyjnego – legislatorowi Michałowi Baranowskiemu, który w pierw-

szym rzędzie zaproponował możliwość połączenia poprawek oraz kolejność 

ich głosowania. Nie mniej jednak zwrócił uwagę na niespójności dotyczące 

uprawnień Ministra na wydanie rozporządzenia co do wejścia w życie usta-

wy tj. poprawka 6 odnosząca się do ust. 9 i ust. 8.23 A z kolei do art. 46 ust. 

8 projektu ustawy zmieniającej ustawę – Prawo łowieckie podniósł, iż na-

prawienie szkód podczas polowania podlega regulacji Kodeksu cywilnego 

a natomiast ustawa przewiduje, iż członkowie Polskiego Związku Łowiec-

kiego są ubezpieczenia zatem dwie powyższe normy dublują się.  

 Do problematyki związanej z naprawianiem szkód wyrządzonych pod-

czas polowania odniosła się poseł Dorota Niedziela (PO) m.in. jej zdaniem 

brak jest rozwiązania co do szacowania takiej szkody, trybu oraz wskazania 

podmiotu kto będzie takie odszkodowania przyznawał oraz wypłacał24. 

 W imieniu wnioskodawców odpowiedziała poseł Anna Paluch (PiS) 

wskazując, iż w pierwotnej wersji projektu zapis taki był zgłaszany - jed-

nakże po analizie okazał się całkowicie nieskuteczny. Zatem za szkody 

wyrządzone podczas polowań odpowiedzialność powinni ponosić wyłącz-

nie dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich a z kolei za zwierzęta chro-

nione już Skarb Państwa25. Jednakowoż procedura jest jedna, albowiem środ-

ki na Fundusz Odszkodowawczy pochodzą zarówno od łowców – myśli-

wych jak i Skarbu Państwa. Wobec tego zmiany mają na celu ujednolicić 

wypłatę szkód, aby wszystkie procedury prowadził wojewoda a także, aby 

                                                      
22 Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa (nr 11) oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 18) z dnia 19 maja 2016 r. 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk 219 i 324), 
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy8.nsf/0/B06AE9E10EE92FBFC1257FC0004319A0/$file/0064608.
pdf (dostęp: 20 maja 2017 r.). 

23 Tamże, s. 4-6.  
24 Tamże, s. 6. 
25 Tamże, s. 7. 
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wojewoda dokonywał wszystkich płatności oraz szacowań. Zatem za szko-

dę wyrządzoną podczas polowania zapłaci wojewoda ze środków Funduszu 

Odszkodowawczego, na który wpłat dokonuje Polski Związek Łowiecki oraz 

dzierżawiący obwody łowieckie26. Powyższe potwierdzone zostało przez dy-

rektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska Agnieszkę Chil-

mon, ponadto mówczyni wskazała, iż zasadność rozstrzygania sporów w przed-

miocie szkód łowieckich podczas polowania przed sądami powszechnymi27. 

 Kolejne zagadnienie jakie poruszyła poseł Dorota Niedziela (PO) 

dotyczyła sposobu obliczania składek na Fundusz Odszkodowawczy. Jak 

wskazała przedstawicielka wnioskodawców poseł Anna Paluch (PiS) wy-

sokość wpłat będzie powiązana z zasobnością obwodu łowieckiego28. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Konieczny wska-

zał, iż przy takim założeniu możliwe jest otrzymanie z kół łowieckich bli-

sko 87 mln zł do Funduszu Odszkodowawczego29. Podsekretarz stanu MŚ 

odniósł się również „do ryzyka związanego z niewykonaniem planów bądź 

niemerytorycznego kreowania planów niezgodnie ze stanem faktycznym. 

Otóż ustalony, zaproponowany sposób wyliczenia składki jest po pierwsze 

ściśle przywiązany do liczebności zwierzyny, a po drugie – do wielkości 

planowych. Powoduje, że ani zarządca, ani dzierżawca obwodu łowiec-

kiego nie będzie zainteresowany nierealizowaniem planu, ponieważ od 

każdej sztuki zaplanowanej, umieszczonej w planie – niezależnie od tego, 

czy wykona się plan, czy nie – musi zapłacić składkę wojewodzie. Jest to 

system logiczny, spójny, koherentny, który tak jak mówię, wiąże dwie 

strony. Wiąże dwie strony – zarówno tego, który nadzoruje wykonanie 

planu, jak i wojewodę, jak i myśliwego. Powiem to w takim całkowitym 

uproszczeniu. To jest swego rodzaju obieg zamknięty. Tutaj nie ma innych 

możliwości, chyba że będzie to działanie na szkodę koła łowieckiego i do-

prowadzenie do jego upadku30. 

                                                      
26 Tamże, s. 7. 
27 Tamże, s. 9-10. 
28 Tamże, s. 9-10. 
29 Tamże, s. 11. 
30 Tamże, s. 13. 
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 Po dyskusji członkowie komisji przystąpili do głosowania nad przyję-

ciem poszczególnych poprawek. Poprawka nr 1 była rozpatrywana łącznie 

z poprawkami nr 6, 13, 14, 15, 17, 23, 26 i 27. Poprawka nr 1 łącznie z po-

zostałymi poprawkami została przyjęta głosem 27 posłów za, nikt nie był 

przeciwny oraz 7 posłów wstrzymało się od głosu. Przyjęcie poprawki nr 1 

spowodowało bezprzedmiotowość poprawek nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 

16, 21, 24, 25, 28 oraz poprawek nr 18, 19, 20 i 22. Następnie przystąpiono 

do głosowania nad poprawką nr 9, za którą nikt nie był za, 28 głosów było 

przeciw, a 7 posłów wstrzymało się od głosu31. 

 W dniu 20 maja 2016 r. odbyło się III czytanie na posiedzeniu Sejmu 

projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Podczas posiedzenia 

przystąpiono do głosowania nad całością projektu ustawy. Wynik głosowa-

nia przedstawiał się następująco 231 głosów za, 2 głosy przeciw oraz 197 

posłów wstrzymało się32. W wyniku głosowania posłowie w całości uchwa-

lili projekt niniejszej ustawy. 

 W dniu 23 maja 2016 r. ustawę przekazano Prezydentowi Rzeczypo-

spolitej Polskiej oraz Marszałkowi Senatu.  

 W dniu 16 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Senatu w sprawie 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Na posiedzeniu Senat podjął 

uchwałę, w której wprowadził do tekstu projektu trzy poprawki o charakterze 

redakcyjno-legislacyjnym, doprecyzowującym m.in. korygujące błędne ode-

słanie, poprawę przepisu dostosowującego oraz przepisu o wejściu w życie33. 

Wobec powyższego projekt ustawy skierowano do pracy w komisjach. 

 W dniu 21 czerwca 2016 r. komisje po rozpoznaniu uchwały Senatu 

postanowiły przyjąć trzy zgłoszone poprawki34. W dniu następnym tj. 22 
                                                      
31 Tamże, s. 15-16.  
32 http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=1

9&nrglosowania=70 (dostęp: 20 maja 2017 r.). 
33 http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/981D2F118FE81A64C1257FD5004573F5/%24File/620.pdf 

(dostęp: 20 maja 2017 r.). 
34 Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnic-

twa (nr 11) oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 29) z dnia 21 czerwca 2016 r. poselski 
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk 620), s. 3-3, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/981D2F118FE81A64C1257FD5004573F5/%24File/620.p
df (dostęp: 20 maja 2017 r. 
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czerwca 2016 r. uchwalono na posiedzeniu ustawę o zmianie ustawy – 

Prawo łowieckie. Z kolei w dniu 23 czerwca 2016 r. przedmiotową ustawę 

przekazano Prezydentowi RP do podpisania. W dniu 11 lipca 2016 r. 

Prezydent RP podpisał ustawę. 

Opinie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie 

 W dniu 26 stycznia 2016 r. przed I czytaniem na posiedzeniu Sejmu 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu Adam Podgórski skierował projekt ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo łowieckie w celu uzyskania opinii do następu-

jących organów: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratorii General-

nej Skarbu Państwa, Sądu Najwyższego, Związku Województw Rzeczypo-

spolitej Polskiej, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich 

RP oraz Krajowej Rady Sądownictwa.  

 W dniu 18 lutego 2016 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Oso-

bowych dr Edyta Bielak-Jomau wydała opinie, w której zgłosiła uwagi do 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie z punktu 

widzenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych35. 

W opinii GIODO wskazał, iż zachodzi konieczność doprecyzowania prze-

pisów projektu ustawy poprzez jednoznaczne enumeratywne uregulowanie 

jakie dane osobowe właścicieli bądź posiadaczy gruntów albo rzeczoznaw-

ców będą znajdować się w protokołach oględzin i oszacowaniu szkód, a tak-

że wskazanie czy, komu oraz w jaki sposób będzie udostępniana lista rzeczo-

znawców36. Mianowicie zastrzeżenia budziły przepisy art. 46b ust. 1 oraz 

art. 46b ust. 4 ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Pierwsza norma 

art. 46 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie nie zawiera doprecy-

zowania pojęcia danych osobowych osoby, której dane mają znajdować się 

w protokole z oględzin i oszacowania szkód. W związku z tym należałoby 

                                                      
35 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm. 
36 Opinia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 lutego 2016 r. o sygn. 

DOLiS-033-30/16/SR/10289, s. 1-3, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/A20D636E8310379CC1257F5E004927DB/%24File/219-
004.pdf (dostęp: 20 maja 2017 r.). 
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enumeratywnie wyliczyć dane podlegające zamieszczeniu w protokole – two-

rząc katalog zamknięty. Nie mniej jednak powinny być to dane adekwatne 

do celów w jakich będą przetwarzane37. Z kolei odnosząc się do przepisu 

art. 46 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie wskazano, iż brak 

jest danych osobowych rzeczoznawców jakie powinna zawierać przedmio-

towa lista. Wątpliwości budzi również okres przetwarzania danych zawar-

tych na liście rzeczoznawców tzw. okres retencji danych. Należałoby wpro-

wadzić zróżnicowany czas przechowywania danych w zależności od spo-

dziewanego terminu ich użyteczności, tak aby po upływie wobec braku 

szczególnych okoliczności dane niezwłocznie były usuwane.38 Końcowo 

poruszono kwestię kto będzie posiadał uprawnienia do udostępniania list 

rzeczoznawców oraz w jaki sposób będzie się taka procedura odbywała.  

 W dniu 8 lutego 2016 r. Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Pols-

kiej poinformował Kancelarię Sejmu, iż nie wnosi żadnych uwag do pro-

jektu ustawy39. W tym samym dniu Prokuratoria Generalna Skarbu Państw 

przedłożyła opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowiec-

kie40. W niniejszej opinii zawarto uwagi w głównej mierze tyczące się sfor-

mułowań redakcyjno-legislacyjnych. Niemniej jednak wskazano na zastrze-

żenia co do propozycji dotyczącej sytuacji, gdy wysokość odszkodowania 

przekroczy środki Funduszu Odszkodowawczego, bowiem w takim przy-

padku różnica będzie pokrywana przez wojewodę ze środków budżetu pań-

stwa. Takie rozwiązanie jest wadliwe, ponieważ powoduje, iż to samo za-

danie będzie finansowane ze środków państwowego funduszu celowego jak 

i ze środków budżetu państwa41. 

                                                      
37 Tamże, s. 2. 
38 Tamże, s. 2. 
39 Pismo Prokuratora Generalnego RP z dnia 8 lutego 2016 r. o sygn. PG VII G 025.22.2016, s. 1, 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/19466905B7D88388C1257F570042DDD9/%24File/219-
002.pdf (dostęp: 20 maja 2017 r.). 

40 Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (przedstawiciel wnioskodawców: 
poseł Robert Telus) Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z dnia 8 lutego 2016 r. sygn. KR-51-
38/16/KBU, s. 2-4, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/19466905B7D88388C1257F570042DDD9/%24File/219-
002.pdf (dostęp: 20 maja 2017 r.). 

41 Tamże, s. 3. 
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 W dniu 10 lutego 2016 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Rze-

czypospolitej Polskiej prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf przesłała opinię do 

projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie sporządzoną przez 

Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego42. Opiniujący wskazali na wąt-

pliwości związane z art. 46d ust. 4 projektu ustawy dotyczące postępowania 

w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania. Mianowicie z projektu 

nie wynika czy ostateczna decyzja wojewody podlega zaskarżeniu do sądu 

administracyjnego. Jednakże w przepisie w zdaniu drugim przewidziano, iż 

podmiot niezadowolony z decyzji tj. właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, 

na których zostały wyrządzone szkody albo dzierżawca lub zarządca obwo-

du łowieckiego mogą w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji wnieść 

powództwo do sądu rejonowego. Niemniej jednak w projekcie nie rozstrzyg-

nięto takich kwestii jak: przedmiotu powództwa i treści orzeczenia wydane-

go w wyniku jego rozpoznania, relacji w stosunku do przepisów o postępo-

waniu przed sądami administracyjnymi43 oraz znaczenia ustaleń dokona-

nych przez wojewodę w postępowaniu przed sądem powszechnym44. W na-

stępstwie można rozważyć dwa rozbieżne kierunki wykładni. 

 Na podstawie pierwszego z rozwiązań decyzja może być zaskarżona 

do sądu administracyjnego na zasadach ogólnych określonych w ustawie – 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W ten sposób 

poszkodowanemu przysługiwałoby prawo do żądania skontrolowania czy 

decyzja została wydana zgodnie z prawem, a po prawomocnym ustaleniu 

wysokości odszkodowania mógłby wystąpić do sądu powszechnego. Zatem 

powstaje pytanie co miałoby być przedmiotem sporu w postępowaniu cy-

wilnym, jeżeli wartość szkody została już ustalona rozstrzygnięciem organu 

administracji. Jak wynika bowiem z art. 244 § 1 k.p.c. „dokumenty urzędo-

we sporządzone w przypisanej formie przez powołane do tego organy wła-
                                                      
42 Opinia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie Sąd Najwyższy Biuro 

Studiów i Analiz z dnia 10 lutego 2016 r. o sygn. BSA I-021-28/16, s. 1-5, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D4FF9A42E433509CC1257F5B0035BC55/%24File/219-

003.pdf (dostęp: 20 maja 2017 r.) 
43Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. 

2002, nr 153, poz. 1270 ze zm. 
44 Tamże, s. 3. 
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dzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią 

dowód tego co zostało w nich urzędowo zaświadczone”45. Zatem mając na 

uwadze powyższy przepis podważanie wysokości odszkodowania w toku 

postępowania cywilnego wydaję się wysoce wątpliwe. Co więcej zasądze-

nie przez sąd powszechny odszkodowania w wyższej kwocie niż przyznane 

przez wojewodę oznaczałoby, iż w obrocie funkcjonują dwa prawomocne 

rozstrzygnięcia - tj. decyzja administracyjna oraz wyrok, które są wzajemnie 

sprzeczne. Również przeciwko tej wykładni przemawia określenie terminu 

do wytoczenia powództwa liczonego od dnia doręczenia decyzji a także 

kwestia związana z przyznaniem legitymacji procesowej na rzecz zarządcy 

i dzierżawcy obwodu łowieckiego. Przede wszystkim w/w podmioty nie 

mają jakiegokolwiek interesu w zasądzeniu dodatkowej kwoty na rzecz po-

szkodowanego podmiotu. A wręcz owe podmioty zainteresowane są ob-

niżeniem odszkodowania co może nastąpić poprzez uchylenie bądź zmianę 

decyzji wojewody46. 

 Powyższe twierdzenia a przede wszystkim wyznaczony krąg podmiotów 

posiadający legitymację procesową może powodować, iż powództwo będzie 

pewnego rodzaju środkiem odwoławczym od decyzji administracyjnej. Nie 

mniej jednak projekt jak już wskazano powyżej nie zawiera regulacji w prze-

dmiocie treści rozstrzygnięcia sądu a zwłaszcza czy posiada prawo do doko-

nania uchylenia albo zmiany zaskarżonej decyzji administracyjnej. Dodatkowo 

nie przewidziano w jaki sposób mają być ustalane fakty stanowiące podstawę 

rozstrzygnięcia a w tym w jakim zakresie sąd orzekający związany jest proto-

kołem bądź opinią rzeczoznawcy sporządzonymi w postępowaniu administra-

cyjnym. Nie można pominąć także, iż nie rozstrzygnięto jaki wpływ wywiera 

wytoczenie powództwa na moc obowiązującą decyzji.  

                                                      
45Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296 

ze zm. 
46 Opinia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie Sąd Najwyższy Biuro 

Studiów i Analiz z dnia 10 lutego 2016 r. o sygn. BSA I-021-28/16, s. 4, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D4FF9A42E433509CC1257F5B0035BC55/%24File/219-

003.pdf (dostęp: 20 maja 2017 r.) 
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 W związku z powyższym Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego 

uznało, iż rozwiązanie przyjęte w art. 46d ust. 4 projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo łowieckie jest wadliwe, bowiem jego wejście w życie spo-

woduje trudności wymagające interwencji ustawodawcy, jak również wyja-

śnienia w orzecznictwie. Wskazano, iż z uwagi na okoliczność, że odpo-

wiedzialność za szkody łowieckie ma charakter cywilistyczny należałoby 

pozostawić rozstrzyganie takich kwestii sądom powszechnym. Jednakże 

możliwe byłoby pozostawienie na etapie postępowania przed organami ad-

ministracyjnymi ustalenie wysokości szkód oraz zawarcie na tej podstawie 

ugody, lecz bez wydania wiążącego w tym zakresie rozstrzygnięcia organu 

państwowego47. Aczkolwiek przyjęcie ustalenia wysokości szkody w toku 

postępowanie administracyjnego wymaga zapewnienia przez wojewodę 

gwarancji procesowych, bowiem powoduje to zwiększenie stopnia skom-

plikowania, czasu trwania a także kosztów postępowania. Wobec tego rów-

nież konsekwentnie należałby przyjąć możliwość kontroli decyzji przez są-

dy administracyjne. W sytuacji, gdy ustawodawca przyjmie tryb zaskarża-

nia rozstrzygnięcia wojewody w postępowaniu cywilnym należy określić 

treść orzeczenia oraz wpływ wytoczonego powództwa a także wydanego 

prawomocnego wyroku na moc wiążącą decyzji. W nielicznych przypad-

kach, kiedy to decyzje administracyjne są kontrolowane w postępowaniu 

administracyjnym zastosowanie mają przepisy szczególne tj. art. 4778 -

47714ak.p.c. oraz 47928 – 47978k.p.c.48. 

 W dniu 8 lutego 2016 r. Związek Województw Rzeczypospolitej Pol-

skiej przekazał opinie poszczególnych województw m.in. świętokrzys-

kiego, opolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, śląskiego, kujawsko-

pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego49. 

                                                      
47 Tamże, s. 4.  
48 Tamże, s. 5. 
49 Pismo Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2016 r. sygn. 

ZW/0714/18/16, s. 5-24, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/19466905B7D88388C1257F570042DDD9/%24File/219-
002.pdf (dostęp: 21 maja 2017 r.). 
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 W dniu 3 lutego 2016 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

przedłożył opinię do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Pra-

wo łowieckie50. Pierwsza uwaga do poselskiego projektu ustawy odnosiła 

się do art. 46 i art. 50, bowiem zachodzi w nich dublowanie się kompetencji 

zarządów województwa oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe z nowymi kompetencjami właściwego terytorialnie wojewody. 

Zakwestionowano również wprowadzenie w procesie zgłaszania szkody 

organu pośredniczącego w postaci wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, 

albowiem takie rozwiązanie wydłuża sam proces. W sytuacji szkód łowiec-

kich im krótszy termin pomiędzy stwierdzeniem wystąpienia szkody ło-

wieckiej a oględzinami tym prościej rozpoznać sprawcę szkody a także 

właściwie oszacować szkodę51. 

 Kolejne zastrzeżenia budziły przepisy art. 46a – 46d w kontekście co 

do równości traktowania stron. Po pierwsze art. 46a ust. 4 projektodawca 

przewiduje możliwość wnioskowania o obecność przy oględzinach i szaco-

waniu szkód przedstawiciela izby rolniczej jedynie właścicielom czy posia-

daczom gruntów rolnych. W art. 46c ust. 3 nie uwzględniono odmowy pod-

pisania protokołu z szacowania szkody przez dzierżawcę lub zarządcę ob-

wodu łowickiego lub przedstawiciela izby rolniczej. Natomiast w art. 46d 

ust. 2 i 3 nie przewidziano zwrotu poniesionych kosztów w sytuacji uwzględ-

nienia w decyzji wojewody o wysokości przyznanego odszkodowania kosz-

tów poniesionych na sporządzenie opinii rzeczoznawcy powołanego przez 

dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, gdy takie rozwiązanie ma to 

miejsce przy uwzględnieniu opinii rzeczoznawcy powołanego przez właści-

ciela bądź posiadacza gruntów. W myśl proponowanych zapisów w obydwu 

przypadkach koszty opinii rzeczoznawcy poniesie de facto dzierżawca albo 

zarządca obwodu łowieckiego bezpośrednio powołując swojego rzeczoznaw-

cę bądź pośrednio przez składkę wpłacaną do Funduszu, gdyż koszt ten wli-

                                                      
50 Opinia Województwa Świętokrzyskiego do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo łowieckie z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. OWŚ-III.7131.3.2016, s. 6-7, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/19466905B7D88388C1257F570042DDD9/%24File/219-
002.pdf (dostęp: 21 maja 2017 r.). 

51 Tamże, s. 6. 
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czany będzie do wysokości szkód łowieckich, na podstawie których okreś-

lana jest wysokość wpłaty52. 

 Następne uwagi tyczyły się przepisu art. 50a i art. 50b projektu ustawy. 

Otóż norma art. 50b ust. 5 i 6-przewiduje, aby stopień niezrealizowania 

rocznego planu łowieckiego określany był w stosunku do zwierzyny łownej 

wskazanej w art. 46 ust. 1 pkt. 1 (tj. dzik, łoś, jeleń, daniel i sama). Przed-

miotowy zapis zabezpiecza interes dzierżawców albo zarządców obwodów 

łowieckich, albowiem nie będą oni ponosić zwiększonych kosztów w sytu-

acji niezrealizowania rocznego planu łowieckiego wobec zwierzyny niepo-

wodującej szkód łowieckich (tj. bażant, kaczka, lis, czy zając). Nie mniej 

zapisy nakładają nadmierne obciążenia na dzierżawców bądź zarządców 

obwodów łowieckich za niewykonanie rocznego planu łowieckiego przez 

proporcjonalne zwiększenie składki (art. 50b ust. 5) a także podwojenie jej 

wysokości (art. 50b ust 6). Zatem zastosowanie jednego obciążenia jest 

wystarczające do zmobilizowania dzierżawców oraz zarządców obwodów 

łowieckich do realizacji rocznych planów łowieckich53. 

 Zdaniem opiniujących „w art. 50b ust. 11 zbędne jest wprowadzanie 

delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowego 

sposobu ustalenia składek wnoszonych przez dzierżawców lub zarządców 

obwodów łowieckich i uzależnianie ich od kategorii obwodu łowieckiego, 

gdyż występowanie i wielkość szkód łowieckich nie jest bezpośrednio zwią-

zana z kategorią obwodu. Szkody łowieckie w większym stopniu uzależnio-

ne są od specyfiki obwodu wynikającej z położenia pól uprawnych, struktu-

ry zasiewów, działań podejmowanych przez dzierżawców i zarządców obwo-

dów łowieckich w celu zabezpieczenia upraw, sposobu zagospodarowania 

obwodu oraz innych czynników tj. rójka owadów czy lata nasienne. Propono-

wane zapisy art. 50b ust. 3 i 4, określające maksymalną wysokość składki 

oraz uzależniające jej wielkość od wysokości szkód łowieckich wyrządza-

nych w danym obwodzie, są wystarczające. Proponuje się, aby do projektu 

wprowadzić zapis określający wielkość składki w wysokości nie większej 

                                                      
52 Tamże, s. 6. 
53 Tamże, s. 7. 
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niż dwukrotność średniej wysokości wypłaconych odszkodowań w trzech 

lub pięciu ostatnich latach gospodarczych. Zapis taki w pełni zabezpieczy 

interes poszkodowanych oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowiec-

kich, gdyż wielkość składki będzie wystarczająca do zabezpieczenia rosz-

czeń (zarzut zaniżania wartości szkód) i nie powinna stanowić nadmiernego 

obciążenia dla dokonujących wpłaty do funduszu. Po kilku latach funkcjo-

nowania proponowanych przepisów kwota wpłacana do Funduszu Odszko-

dowawczego odpowiadać będzie realnej wysokości szkód łowieckich w da-

nym obwodzie łowieckim.”54.  

 W dniu 4 lutego 2016 r. Samorząd Województwa Opolskiego – Zarząd 

przedłożył opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie55. 

Opiniujący wskazali, iż „proponowany zapis art. 46 ust. 1, który stanowi, 

że do wynagradzania szkód obowiązany jest wojewoda właściwy ze wzglę-

du na miejsce wystąpienia tych szkód może powodować, że duże uprawy 

rolne danego podmiotu, położone obecnie w granicach jednego obwodu 

łowieckiego, ale na terenie dwóch województw, będą szacowane częściowo 

przez dwa różne organy. Dlatego proponuje się, aby szacowanie odbywało 

się przez wojewodę właściwego, na terenie, którego znajduje się przeważa-

jąca powierzchnia obwodu łowieckiego. Zgodnie z proponowanymi zapisa-

mi art. 46 ust. 2 ww. projektu ustawy wniosek o dokonanie oględzin i osza-

cowanie szkód, a także ustalenie wysokości odszkodowania właściciel lub 

posiadacz gruntów rolnych składa do właściwego ze względu na wystąpie-

nie tych szkód wójta burmistrza lub prezydenta, który przekazuje go woje-

wodzie. Wojewoda na podstawie art. 46a ust. 1 podejmuje czynności związane 

z oględzinami i szacowaniem szkód w terminie 14 dni dopiero po otrzymaniu 

wniosku od wójta, burmistrza lub prezydenta. Powyższe zapisy w opinii 

Samorządu Województwa Opolskiego wydłużają procedurę wszczynającą 

postępowanie odszkodowawcze, co jest niekorzystne dla producentów rol-

                                                      
54 Tamże, s. 7. 
55 Opinia Samorządu Województwa Opolskiego – Zarządu z dnia 4 lutego 2016 r.,  

sygn. DRW.I.7131.4.2016, s. 8, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/19466905B7D88388C1257F570042DDD9/%24File/219-
002.pdf (dostęp: 21 maja 2017 r.). 



 

 

FONS 2017 / 2 (6) 

I. Artykuły                       

29

nych. Zgodnie z zapisami art. 50b ust. 3 ww. projektu ustawy, wysokość 

maksymalnej składki wnoszonej na rzecz Państwowego Funduszu Odszko-

dowawczego, podobnie jak czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, uzależ-

niony jest od powierzchni danego obwodu, bez powiązania z powierzchnią 

zredukowaną uszkodzonych upraw. Takie rozwiązanie spowoduje, że dzier-

żawcy i zarządcy obwodów łowieckich nie będą zobowiązani do ogranicza-

nia rozmiaru szkód łowieckich i nie będą ponosić żadnych konsekwencji z ty-

tułu zwiększającego się rozmiaru tych szkód, co negatywnie wpłynie na do-

chody gospodarstw rolnych i relacje dzierżawców i zarządców obwodów 

łowieckich z rolnikami”56. 

 Kolejna opinia przedłożona do projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo łowieckie pochodziła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie57. Opiniujący wskazali, iż z treści propozycji 

art. 46 ust. 1 projektu ustawy nie wynika na jakich terenach będzie 

realizowane szacowanie szkód oraz wypłata odszkodowań według 

schematu przedstawionego w projekcie. Z kolei w ust. 2 w/w artykułu nie 

wskazano terminu w jakim poszkodowany ma zgłosić szkodę, ponieważ 

zgłoszenie szkody w krótkim terminie po jej wystąpieniu jest niezbędne do 

prawidłowego określenia sprawcy szkody. Zatem należy dążyć do jak 

najkrótszego czasu od powstania szkody do jej oględzin. Każdy dzień 

zwłoki w przekazaniu informacji o szkodzie może znacząco utrudnić 

określenie jej sprawcy58. 

 Natomiast do proponowanego art. 46b ust. 1 pkt 3 projektu ustawy zau-

ważono, że data wystąpienia szkody powinna być określona we wniosku po-

szkodowanego. Zaś do art. 46b ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 i art. 46d ust. 2 projektu 

ustawy podniesiono, iż wysokość odszkodowania powinna wynikać z kon-

kretnych danych i obliczeń, a nie podlegać negocjacjom. Niemniej jednak 

                                                      
56 Tamże, s. 8. 
57 Opinia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo łowieckie, s. 10-13, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/19466905B7D88388C1257F570042DDD9/%24File/219-
002.pdf (dostęp: 22 maja 2017r.). 

58 Tamże, s. 10. 
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art. 46b ust. 2 projektu ustawy powinien przewidywać również obok moż-

liwości wniesienia odwołania w terminie 7 dni od przedłożenia protokołu, 

także możliwość umieszczenia w protokole informacji o zamiarze wnie-

sienia zastrzeżeń59. 

 Do proponowanego art. 50b ust. 1 projektu ustawy opiniujący wskazał, 

iż brak jest odniesienia co do obwodów położonych na terenie dwóch wojewó-

dztw, bowiem w takim przypadku jest niejasne, który wojewoda będzie dyspo-

nentem składek. Z kolei co do art. 50b projektu ustawy wskazano, iż terminy 

określania wysokości składki i wnoszenia składki nie współgrają z rokiem 

gospodarczym w łowiectwie. Przede wszystkim brak jest konkretnego algo-

rytmu wyliczania wysokości składki. Samo podanie, że będzie uzależniona 

od wysokości szkód w danym obwodzie łowieckim jest niewystarczające. 

Dodatkowo dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich winni mieć wgląd 

w sposób wyliczania składek60. 

 W dniu 5 lutego 2017 r. uwagi oraz zastrzeżenia do projektu ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo łowieckie zgłoszone zostały przez Urząd Mar-

szałkowski Województwa Śląskiego61. Opiniujący zaproponowali zmianę 

art. 50 poprzez uchylenie pkt 2 ust. 2 wskazującego, iż za szkody określone 

w art. 46 ust. 1 na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach 

niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowanie wypłaca 

zarząd województwa ze środków budżetu państwa oraz pkt 3 stwierdzają-

cego, iż za szkody, o których mowa w ust. 1b odszkodowania wypłaca za-

rząd województwa ze środków budżetu państwa.  

 Uzasadniając swoje stanowisko opiniujący podali, iż projekt przewiduje 

wprowadzenie zasady, że do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach 

oraz płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i samy a także przy 

wykonywaniu polowania obowiązany jest działający w imieniu Skarbu Pań-

                                                      
59 Tamże, s. 11. 
60 Tamże, s. 12. 
61 Opinia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z dnia 5 lutego 2016 r.,  

sygn. OP.0821.00029.2016, s. 14-15, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/19466905B7D88388C1257F570042DDD9/%24File/219-
002.pdf (dostęp: 21 maja 2017 r.). 
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stwa wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód. Od-

nosząc się do poszkodowanych rolników posiadających użytki rolne zarówno 

na obszarach wchodzących w skład obwodów łowieckich jak również na ob-

szarach z nich wyłączonych ponosiliby oni koszty związane z przygotowaniem 

wniosku oraz dokumentacji, składając ją z obszaru wchodzącego w skład 

obwodu łowieckiego do wojewody, a z obszaru z niego wyłączonego do 

marszałka województwa. Zatem aby wyeliminować negatywne zjawisko 

ponoszenia przez rolników dodatkowych kosztów oraz dublowania dokumen-

tacji czy ograniczenia biurokracji należy ujednolicić procedurę szacowania 

szkód łowieckich poprzez przekazanie je w całości do wojewody. Środki 

finansowe, które do chwili obecnej były wypłacane rolnikom z tytułu szkód 

wyrządzonych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich 

pochodziły z budżetu państwa, a sam zarząd województwa dokonywał wy-

łącznie ich wypłaty. W związku z tym zmiana instytucji szacującej szkody ło-

wieckie na jedną tj. na wojewodę spowoduje, iż w proces szacowania szkód 

łowieckich zaangażowany będzie jedynie Skarb Państwa.62 

 Z kolei w opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowie-

ckie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wskazał 

następujące uwagi63. 

W pierwszym rzędzie wskazano, iż utworzenie Państwowego Funduszu 

Odszkodowawczego, którego celem byłoby finansowanie wypłat odszko-

dowań za wyrządzone szkody łowieckie oraz pokrycie kosztów realizacji 

zadań określonych w ustawie, stanowi pewnego rodzaju próbę zapobiegnię-

cia sytuacjom, w których dzierżawcy oraz zarządcy obwodów łowieckich a 

także poszkodowani właściciele upraw i płodów rolnych nie byli w stanie 

dojść do porozumienia co do szkód łowieckich wyrządzanych przez zwie-

rzynę. Zdaniem przedstawicieli dzierżawców obwodów (kół łowieckich) 

nałożona obowiązkowa składka na rzecz Państwowego Funduszu Odszko-

                                                      
62 Tamże, s. 15. 
63 Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, s. 16-17, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/19466905B7D88388C1257F570042DDD9/%24File/219-
002.pdf (dostęp: 21 maja 2017 r.). 
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dowawczego uiszczana przez dzierżawcę może być niejednokrotnie wyższa 

w stosunku do dotychczasowych nakładów ponoszonych z tytułu rekompen-

saty szkód łowieckich. Założyć można, iż najmniejsza dopuszczalna kwota 

obowiązkowej składki ustalanej odgórnie, corocznie przez wojewodę może 

przekraczać możliwości finansowe niektórych dzierżawców czy zarządców 

obwodów łowieckich64. Podmiotem odpowiedzialnym nad wynagradzaniem 

szkód łowieckich ma być właściwy miejscowo wojewoda działający jako 

przedstawiciel Skarbu Państwa wobec tego konieczne jest dokonanie nowe-

lizacji art. 50 ustawy – Prawo łowieckie. W wyniku wprowadzenia zmian 

do treści przepisu art. 46 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo łowieckie przepisy art. 50 

ust. 2, 3 i 4 ustawy – Prawo łowieckie tracą umocowanie prawne, albowiem 

pozostawienie tych przepisów w dotychczasowym brzmieniu może spowo-

dować bezpodstawne rozdzielenie kompetencji w zakresie szacowania szkód ło-

wieckich między wojewodą a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Pań-

stwowe a zarządem województwa. Również przewidziany zapis w art. 46 

ust. 2 dotyczący składania wniosków o dokonanie oględzin i oszacowania szkód 

do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta a dopie-

ro w dalszej kolejności do wojewody może spowodować nieprawidłowości 

w terminowym rozpatrywaniu spraw. Dlatego właściwym rozwiązaniem mo-

głoby być przekazywanie zgłoszeń szkód w formie pisemnej (papierowej 

lub elektronicznej) bezpośrednio do wojewody lub jak dotychczas do dzier-

żawcy lub zarządcy obwodu-upoważnionym do uczestniczenia w oględzi-

nach i szacowaniu szkody. Takie rozwiązanie bez wątpienia mogłoby uspraw-

nić prowadzenie postępowania65. 

 Opiniujący zgłosili również uwagi co do określania kwoty odszkodowa-

nia w trybie decyzji administracyjnej, bowiem takie rozwiązanie może wydłu-

żyć oraz utrudnić procedurę wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie. Bio-

rąc pod uwagę gospodarkę rolną zalecane byłoby wypłacanie odszkodowania 

w terminie 30 dni od dnia ostatecznego szacowania szkody. Mianowicie ma to 

znaczenie w sytuacji szkód wyrządzonych na łąkach i pastwiskach poza okre-

                                                      
64 Tamże, s. 16. 
65 Tamże, s. 16. 
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sem wegetacyjnym, ponieważ wymóg doprowadzenia uszkodzonego terenu do 

stanu pierwotnego przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego odgrywa istotne 

znaczenie dla prawidłowego odnowienia się runi łąkowej66. 

 Poniesiono także, iż zgodnie z zasadą równości podmiotów wobec 

prawa - niedotrzymanie terminu wypłaty odszkodowania powinno wiązać 

się z wypłatą ustawowych odsetek osobom poszkodowanym ze środków 

finansowych Funduszu Odszkodowawczego albo Skarbu Państwa. Zwróco-

no uwagę również na kwestię tyczącą się wypłaty odszkodowań przez Pań-

stwowy Fundusz Odszkodowawczy bądź Skarb Państwa za szkody wyrzą-

dzane przez łowne gatunki ptaków migrujących np. przez wszystkie gatun-

ki gęsi oraz łabędzie i żurawie. Należałoby objąć rekompensatą szkody ło-

wieckie wyrządzone przez w/w gatunki ze względu na ewidentne zmiany 

w strukturze upraw, zmiany klimatyczne oraz związane z tym zmiany za-

chowań migracyjnych ptaków. Niemniej jednak odszkodowania z tego ty-

tułu powinny być wypłacane bez względu na porę roku, w której miała miej-

sce szkoda w uprawie67. 

 W dniu 3 lutego 2016 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

przedłożył opinie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie68.  

 W pierwszym rzędzie opiniujący wskazali, iż zapis art. 46 ust 2 może 

spowodować jedynie nieuzasadnione wydłużenie czasu potrzebnego do prze-

prowadzenia szacowania szkody. Obecnie obowiązujące rozporządzenie69 

regulujące tryb postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich nakłada 

na podmioty zobowiązane do szacowania szkód do przeprowadzenia szaco-

wania w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia szkody. Jednakże powyższy 

termin może być niemożliwy w sytuacji, gdy poszkodowani będą składali 

wnioski o szacowanie szkód za pośrednictwem wójtów, burmistrzów i pre-

                                                      
66 Tamże, s. 17. 
67 Tamże, s. 17. 
68 Opinia Województwa Zachodniopomorskiego dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo łowieckie z dnia 3 lutego 2016 r., sygn. WRiR-IV.040.4.2016.MP, s. 18-19, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/19466905B7D88388C1257F570042DDD9/%24File/219-
002.pdf (dostęp: 21 maja 2017 r.). 

69 Rozporządzenie z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód 
oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. 
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zydentów miast. Ponadto istnieje ryzyko, że taki system zgłaszania szkód 

uniemożliwi w praktyce zgłaszanie oraz szacowanie szkód łowieckich stwier-

dzonych bezpośrednio przed zbiorem uszkodzonej uprawy. Niniejszy zapis 

może powodować trudności w sytuacji, gdy uszkodzona uprawa będzie się 

znajdowała na obszarze więcej niż jednej gminy70. 

 Z kolei treść przepisu art. 46a ust. 1 projektu ustawy pozostaje w sprze-

czności z powyższym rozporządzeniem co do kwestii związanej z zobo-

wiązaniem podmiotów do przeprowadzenia szacowania szkody w terminie 

siedmiu dni, zatem konieczne jest skorygowanie niniejszych przepisów. Nato-

miast do treści art. 46a ust. 4 projektu ustawy zgłoszono uwagę, aby na wnio-

sek jednej ze stron w oględzinach i szacowaniu szkód mógł również brać 

udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód 

izby rolniczej. Dalej w art. 46b ust 5 pkt 2 projektu ustawy wskazano, iż sam 

fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego nie jest dostatecznym gwarantem 

wiedzy w zakresie szacowania szkód. Proponowana w art. 46a do 46d pro-

jektu ustawy procedura w rzeczy samej uniemożliwi wypłatę poszkodowa-

nym odszkodowań za szkody łowieckie w - obowiązującym obecnie - terminie 

30 dni od daty sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody. Z kolei 

zapis art. 50a ust. 2 projektu ustawy jest nieprecyzyjny mianowicie nie wska-

zuje jednoznacznie na realizację jakich zadań będą mogły być przeznaczane 

środki pochodzące z Państwowego Funduszu Odszkodowawczego71. 

 Kolejna opinia przedłożona do projektu ustawy o zmianie ustawy – Pra-

wo łowieckie pochodziła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wiel-

kopolskiego w Poznaniu72. Opiniujący zauważyli, iż w art. 46 ust. 1 projek-

tu ustawy brak jednoznacznego określenia na jakich obszarach właściwy 

wojewoda jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w upra-

wach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz szkód 

                                                      
70 Tamże, s. 18.  
71 Tamże, s. 19. 
72 Opinia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo łowieckie, s. 20-22, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/19466905B7D88388C1257F570042DDD9/%24File/219-
002.pdf (dostęp: 21 maja 2017r.). 
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przy wykonywaniu polowania. Mianowicie z treści przepisu nie wynika czy 

właściwy wojewoda obowiązany jest do wynagradzania szkód tylko na ob-

szarach obwodów łowieckich, czy również na obszarach niewchodzących 

w skład obwodów łowieckich. Z kolei do art. 46 ust. 2 projektu ustawy wska-

zano, iż niezasadne jest składanie wniosków przez właściciela bądź posia-

dacza gruntów rolnych do gminy, a dopiero w dalszej kolejności przekazy-

wanie go wojewodzie. Niemniej jednak w projekcie nie określono dokład-

nego terminu na przekazanie wniosku przez gminę do wojewody. Zdaniem 

opiniujących proponowany tryb składania wniosków spowoduje wydłużenie 

całego procesu załatwiania sprawy, m.in. wydłużenie czasu od dnia stwierdze-

nia szkody do dnia dokonania oględzin lub ostatecznego szacowania. Każdy 

dzień zwłoki w przekazaniu wniosku znacząco utrudni rzetelne ustalenie 

wielkości szkody, gatunku zwierzyny, która wyrządziła szkodę bądź nawet 

uniemożliwi dokonanie oszacowania wielkości powstałej szkody i tym sa-

mym ustalenie wysokości odszkodowania73. 

 Opiniujący wskazali także, iż projekt zakłada zbyt długi termin na 

dokonanie przez odpowiedniego wojewodę oględzin oraz szacowania 

szkód, jak również na ustalenie wysokości odszkodowania od dnia 

otrzymania wniosku (nie później niż w terminie 14 dni). Ich zdaniem 

wydłużenie terminu utrudni także określenie stanu czy jakości uprawy oraz 

szacunkowego obszaru uszkodzonej uprawy74. 

 Ponadto w przepisie art. 46a ust. 4 projektu ustawy brak jest wskaza-

nia do kogo i w jakim terminie właściciel lub posiadacz gruntów rolnych 

ma kierować pisemny wniosek o udział w oględzinach i szacowaniu szkód 

przedstawiciela właściwej izby rolniczej.  

 Z kolei w art. 46b ust. 1 projektu ustawy opiniujący wskazał, iż nie 

określono jednoznacznego terminu sporządzenia protokołu z oględzin czy 

ostatecznego szacowania szkód, jak również nie wskazano wszystkich da-

nych jakie powinien zawierać protokół. Ponadto zauważono, iż zachodzi 

obawa, że osoba fizyczna wpisana na listę rzeczoznawców prowadzoną przez 

                                                      
73 Tamże, s. 20. 
74 Tamże, s. 21. 
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właściwą izbę rolniczą nie będzie posiadała wystarczających kwalifikacji 

do wykonywania tego zadania. Co więcej brak jest również jednoznacznych 

kryteriów określających wymagania dla rzeczoznawców w tym zakresie. 

Opiniujący wskazał, aby nałożyć na rzeczoznawców obowiązek posiadania 

odpowiednich kwalifikacji zawodowych w wybranej specjalności wynika-

jących z określonych dokumentów (tj. świadectw, dyplomów, zaświadczeń). 

Dopiero po spełnieniu i udokumentowaniu wymagań rzeczoznawca powinien 

zdać egzamin państwowy w przypadku tytułu rzeczoznawców w określonym 

zawodzie lub egzamin w stowarzyszeniu czy innej organizacji w przypadku 

tytułów w różnych dziedzinach75. 

 W dniu 3 lutego 2016 r. Marszałek Województwa Lubuskiego przed-

łożył opinię do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ło-

wieckie76. Opiniujący wskazał, iż proponowany projekt ustawy nie odnosi 

się do art. 27 dotyczącego podziału województwa na obwody łowieckie, 

który decyzją z dnia 10 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za 

niezgodny z Konstytucją RP. Z kolei art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo łowiec-

kie wskazuje, że szacowania oraz wypłatę odszkodowań za szkody łowiec-

kie w uprawach i płodach rolnych na terenach obwodów łowieckich ponosi 

właściwe terytorialnie koło łowieckie jednak według projektu ustawy w części 

pokrywałby szkody Skarb Państwa. Natomiast w art. 46a ust. 1 projektu usta-

wy jest niezrozumiałe, dlaczego przedstawiciele wojewody dokonują oględzin 

i szacowania szkód łowieckich, kiedy z projektu wynika, iż zajmowaliby się 

wszystkimi szkodami łowieckimi na terytorium województwa co w konse-

kwencji będzie skutkować to dużo większymi kosztami przeznaczanymi na 

szacowanie i wypłatę odszkodowań77. 

                                                      
75 Tamże, s.  
76 Opinia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo łowieckie z dnia 3 lutego 2016 r., s. 23, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/19466905B7D88388C1257F570042DDD9/%24File/219-
002.pdf (dostęp: 22 maja 2017r.). 

77 Tamże, s. 23. 
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 Następna opinia na do poselskiego projektu ustawy-Prawo łowieckie zo-

stała przedłożona przez Województwo Dolnośląskie78. Opiniujący zauważyli, 

iż o ile zrozumiałe oraz zasadne wydaje się wskazanie wojewody jako organu 

odpowiedzialnego za wynagradzanie szkód wyrządzonych w uprawach i pło-

dach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny (art. 46, ust. 1 pkt 1 pro-

jektu ustawy), to zupełnie niezrozumiałe pozostaje pozostawienie bez zmian 

zapisów art. 50 prawa łowieckiego, a w szczególności, pozostawienie odpo-

wiedzialności wypłaty odszkodowań na obszarach niewchodzących w skład 

obwodów łowieckich gestii zarządu województwa (art. 50 ust. 3 ustawy – 

Prawo łowieckie). Mianowicie wprowadzając zmiany w sposobie wynagra-

dzania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną należałoby jednolicie 

postępować zarówno w przypadku obszarów województwa znajdujących 

się w obwodach łowieckich jak i poza nimi. Za powyższym przemawia fakt, iż 

odszkodowania w jednym i drugim przypadku miałyby być wypłacane z jed-

nego źródła - środków budżetu państwa.79 

 W dniu 3 lutego 2016 r. Związek Powiatów Polskich przedłożył opinię 

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie80. W głównej mierze 

Związek Powiatów Polskich pozytywnie odniósł się do proponowanych zasad 

dochodzenia odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną. 

Jednakże zdaniem opiniujących zastrzeżenia budziła propozycja co do wnio-

sku o dokonanie oględzin oraz oszacowanie szkód, aby był składany do wójta, 

który w dalszej kolejności przekazywałby niniejszy wniosek do odpowiednie-

go wojewody. Otóż proponowana zmiana bez wątpienia przedłuży całe postę-

powanie czyniąc tym samym z urzędu gminy swoisty punkt wysyłkowy. W tym 

zakresie również wątpliwości budzi postępowanie w sytuacji braków for-

malnych wniosku czy trybu ich uzupełnienia. Nie mniej jednak wniosek wi-

                                                      
78 Opinia Województwa Dolnośląskiego do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, s. 24, 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/19466905B7D88388C1257F570042DDD9/%24File/219-
002.pdf (dostęp: 21 maja 2017r.). 

79 Tamże, s. 24.  
80 Opinia Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowickie z dnia 

3 lutego 2016 r. o sygn. Or.A.0531./26/16, s. 1-2, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/564974843DD697CDC1257F53003CD163/%24File/219-
001.pdf (dostęp: 21 maja 2017 r.). 
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nien być przekazywany bezpośrednio do wojewody jako organu bezpośred-

niego odpowiedzialnego za prowadzenie dalszego postępowania81. 

 Opiniujący wskazał również, iż zastrzeżenia budzą także przepisy na-

kładające na sołtysa obowiązek potwierdzania posiadania pięcioletniego stażu 

w prowadzeniu gospodarstwa rolnego dla osoby starającej się o wpis na listę 

rzeczoznawców. Mianowicie sformułowanie „prowadzenie gospodarstwa 

rolnego” nie jest jednoznacznie niezdefiniowane. Z regulacji nie wynikają 

kryteria na podstawie, których sołtys będzie uprawniony do potwierdzenia 

bądź odmowy stwierdzenia spełnienia danego warunku82. Ponadto zwróco-

no uwagę, iż sołtys jako organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy 

nie posiada zarówno środków jak i możliwości, aby zweryfikować spełnie-

nia przez daną osobę warunków, a w szczególności do prowadzenia postę-

powania wyjaśniającego w celu wydania zaświadczenia83. 

 W dniu 18 lutego 2016 r. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 

Polskiej złożona została opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo łowieckie84. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 

Polskiej pozytywnie odniósł się do proponowanych zmiany ustawy - Prawo 

łowieckie w zakresie uregulowania zasad dochodzenia oraz rozpatrywania 

spraw związanych z odszkodowaniami za szkody wyrządzone przez zwierzynę 

łowną, w tym również do utworzenia Państwowego Funduszu Odszkodowaw-
                                                      
81 Tamże, s. 1. 
82 Związek Powiatów Polskich wskazał, iż na gruncie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 

funkcjonuje pojęcie „osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego” (uznaje się, że osoba 
fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:  

a) pracuje w tym gospodarstwie,  
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym 
gospodarstwie.).  
Na gruncie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników prowadzenie działalności rolniczej oznacza 
prowadzenie na własny rachunek przez posiadacza gospodarstwa rolnego działalności zawodowej, 
związanej z tym gospodarstwem, stałej i osobistej oraz mającej charakter wykonywania pracy lub 
innych zwykłych czynności wiążących się z jego prowadzeniem (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 
września 2005 r., I UK 16/05).  

83 Tamże, s. 2. 
84 Opinia Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie z dnia 18 lutego 2016 r., s. 1-3,   
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/08499B2F6B2D2BC8C1257F610048D248/%24File/219-
005.pdf (dostęp: 22 maja 2017 r.). 
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czego. Równocześnie opiniujący zgłosił uwagi jakie powinny być uwzględnio-

ne w toku procesu legislacyjnego. Zaproponowano, aby rozszerzyć katalog 

zwierząt wymienionych w art. 46 ust. 1 projektu ustawy o muflony i bobry 

oraz dzikie ptactwo wędrujące jak żurawie, gęsi i łabędzie. Dalej zgłoszono, że-

by postępowaniem odszkodowawczym objąć nie tylko grunty leżące w grani-

cach obwodów łowieckich, ale również tereny (nieruchomości) nie stanowią-

ce obwodów łowieckich. Projekt ustawy także powinien przewidywać wypłaty 

odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę inne niż w uprawach, 

a tyczące nieruchomości i infrastruktury. Opiniujący wskazał, iż przyznanie 

uprawnień wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi w zakresie właściwego 

miejsca do zgłoszenia szkody, czyni z tych organów jedynie „biura podawcze” 

oraz organy pośredniczące. Istotną rolę dla prawidłowego oraz rzetelnego 

postępowania odszkodowawczego odgrywa czynnik czasu tj. zauważenia 

szkody, jej zgłoszenia oraz oszacowania. W związku z tym zgłoszenie win-

no być przekazywane bezpośrednio do organu odpowiedzialnego za prowa-

dzenie postępowania. Należy także rozszerzyć fakultatywną obecność właś-

cicieli lub posiadaczy gruntów w oględzinach i szacowaniu szkód o innych 

użytkowników gruntów85. 

 Opiniujący zarzucili, iż projekt ustawy nie przewiduje kwestii odmowy 

podpisania protokołu oględzin i oszacowania szkód przez dzierżawcę lub 

zarządcę obwodu łowieckiego, a także przez przedstawiciela izby rolniczej. 

Odnosząc się do rzeczoznawców Związek zauważył, iż proponowane kryter-

ium do wpisania osoby fizycznej na listę rzeczoznawców jest niewłaściwe. 

Mianowicie sołtys nie posiada uprawnień pozwalających na potwierdzenie lub 

odmowę stwierdzenia spełniania warunku okresu prowadzenia gospodarstwa 

rolnego. Ponadto sam fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego nie stanowi 

żadnej gwarancji wiedzy niezbędnej przy oględzinach i szacowaniu szkód86. 

 Nie mniej jednak projekt ustawy nie zawiera regulacji dotyczącej zwrotu 

poniesionych kosztów w sytuacji uwzględnienia przez organ prowadzący po-

stępowanie tj. wojewodę odwołania od protokołu oględzin i szacowania szko-

                                                      
85 Tamże, s. 2. 
86 Tamże, s. 3. 
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dy, a także kosztów sporządzenia opinii rzeczoznawcy powołanego przez 

dzierżawcę bądź zarządcę obwodu łowieckiego.  

 Opiniujący odniósł się również do proponowanego powództwa cywil-

nego w przypadku niezadowolenia z ostatecznej decyzji wojewody w spra-

wie odszkodowania jego zdaniem należy określić właściwość sądu, do któ-

rego należy wnieść pozew. Powinno być wskazane czy właściwy jest sąd 

rejonowy ze względu na miejsce powstania szkody, czy siedziby organu 

wydającego decyzję ostateczną. 

 Końcowo zauważono, iż projektodawca przewiduje, iż wysokość ma-

ksymalnej składki wnoszonej do Państwowego Funduszu Odszkodowaw-

czego uzależniona będzie od powierzchni danego obwodu łowieckiego. Je-

dnakże wadliwy jest ten zapisu z uwagi na brak uwzględnienia w procesie 

ustalania składki zredukowanej powierzchni uszkodzonych upraw w obwo-

dzie. W wyniku tego będzie to skutkować brakiem zainteresowania ze stro-

ny dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich ograniczaniem roz-

miaru szkód łowieckich w następnych okresach składkowych87. 

 W dniu 19 lutego 2016 r. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownic-

twa przedłożył opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowiec-

kie88. Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z poselskim projektem 

ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie nie zajęła stanowiska.  

Stosunek dysponentów  
do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieck ie 

 W dniu 26 stycznia 2016 r. przed I czytaniem na posiedzeniu Sejmu 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu Adam Podgórski skierował projekt usta-

wy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie w celu uzyskania opinii do Krajo-

wej Rady Izb Rolniczych.  

                                                      
87 Tamże, s. 3. 
88 Opinia Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie usta-

wy – Prawo łowieckie z dnia 19 lutego 2016 r., sygn. GMS-WP-173-16/16, s. 5-6, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/5E7A53223999345CC1257F620042459B/%24File/219-
006.pdf (dostęp: 21 maja 2017 r.). 
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 W dniu 16 lutego 2016 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych przedłożyła 

Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie89. Opi-

niujący podnieśli, iż przedmiotowy projekt dotyczy fundamentalnych zmian 

w przedmiocie odpowiedzialności za szkody łowieckie wyrządzane przez 

zwierzęta łowne a także przy wykonywaniu polowania. Projekt zakłada prze-

niesienie odpowiedzialności w zakresie wypłaty odszkodowania na Skarb 

Państwa reprezentowanego przez właściwego wojewodę. Opiniujący wska-

zali, iż „mając na uwadze nasilający się w ostatnich latach problem szkód 

łowieckich w rolnictwie jak również wielokrotnie podnoszone postulaty 

środowiska rolniczego w tym zakresie, należy uznać włączenie odpowie-

dzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne 

jako kierunek słuszny oraz dający nadzieję na złagodzenie problemu ekono-

micznego szkód łowieckich. Przejęcie co najmniej partycypacyjne odpo-

wiedzialności Skarbu Państwa za szkody łowieckie jest (może być) roz-

wiązaniem dającym szansę na złagodzenie problemu ekonomicznego szkód 

łowieckich, przynajmniej w okresie przejściowym do czasu uchwalenia ca-

łościowo zmienionego Prawa Łowieckiego”90.  

 Komisja uznała, iż proponowana procedura zgłoszenia przez właści-

ciela albo posiadacza szkody łowieckiej nie zważa na rzeczywistą dynami-

kę procesu produkcji w rolnictwie a także jest rozwiązaniem znacząco gor-

szym od obecnego, jak również zakłada możliwość odwlekania w czasie tak 

procedurę samego szacowania jak i wypłaty odszkodowania. Przede wszyst-

kim opiniujący zgłosili zastrzeżenia co do miejsca zgłaszania szkody (wójt, 

burmistrz, prezydent), jak również niedookreślenia terminu oraz sposobu 

przekazania przez w/w organy wniosku do wojewody. Zauważono, iż pierw-

szy termin określony w art. 46a ust. 1 projektu ustawy dotyczący ustalenia 

wysokości odszkodowania w ciągu 14 dni od otrzymania przez wojewodę 

                                                      
89 Stanowisko Nadzwyczajnej Komisji Problemowej Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie 

projektu komisyjnego ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie z dnia 16 lutego 2016 r., sygn. 
KRIR/MR/W/272/2016, s. 1-4,  
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/5E7A53223999345CC1257F620042459B/%24File/219-
006.pdf (dostęp: 21 maja 2017 r.). 

90 Tamże, s. 1. 
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wniosku może powodować, iż rzeczywiście szacowanie nastąpi dopiero po 

upływie miesiąca od dnia zgłoszenia szkody odpowiedniemu organowi sa-

morządu terytorialnego przez rolnika. Zatem w realiach rolnictwa oraz aktu-

alnego nasilenia szkód może spowodować w tym czasie zatarcie śladu szkód 

a także całościowe zniszczenie uprawy91. 

 Nie mniej jednak wskazać należy, iż Komisja pozytywnie oceniła pro-

pozycję co do przeprowadzenia szacowania szkód przez niezależny od rol-

nika jak i od koła organ.  

 Z kolei do art. 46b projektu ustawy podniesiono, iż proponowane prze-

pisy co do treści protokołu są zbyt lakoniczne i nie gwarantują prawidłowe-

go opisu upraw polowych. Komisja zaproponowała albo wprowadzenie odpo-

wiedniego załącznika ze wzorem protokołu szacowania, albo właściwego 

zapis o delegacji dla Ministerstwa Środowiska do wydania rozporządzenia 

w sprawie szacowania szkód i o wzorze protokołu92. 

 Odnośnie procedury odwoławczej - po wniesieniu zastrzeżeń przez rol-

nika - Komisja stwierdziła, iż jest rozwiązaniem słusznym, jednakże braku-

je w projekcie szczegółowych rozwiązań prawnych dotyczących sposobu two-

rzenia oraz prowadzenia listy rzeczoznawców przez izby rolnicze. Opiniu-

jący uznał, iż określone w projekcie ustawy wymogi odnośnie rzeczoznaw-

ców w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia są ogólnikowe. Jednakże 

niedopuszczalny jest zapis co do potwierdzania przez sołtysa 5 -letniego 

okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego jako ekwiwalentu wykształcenia 

rolniczego. Komisja zwróciła również uwagę na brak jednoznacznych roz-

wiązań ekonomicznych odnośnie procedury odwoławczej z użyciem rzeczo-

znawców, a zwłaszcza wysokości kosztów na sporządzenie opinii przez rze-

czoznawcę wraz z kosztami dojazdu93. 

 Natomiast w zakresie mechanizmu gromadzenia środków funduszu 

Komisja uznała, iż „bez szczegółowych zapisów dotyczących zwłaszcza do-

tacji z budżetu Państwa nie można prawidłowo ocenić faktycznego zabezpie-

czenia ze środków funduszu ustalonych decyzjami administracyjnymi odszko-
                                                      
91 Tamże, s. 2. 
92 Tamże, s. 2. 
93 Tamże, s. 2- 3. 
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dowań. Odpowiedzi na te pytania nie daje także uzasadnienie do w/w ustawy, 

w szczególności dotyczy to możliwych do ściągnięcia składek od dzierżaw-

ców i zarządców obwodów łowieckich. Biorąc pod uwagę powierzchnię 

dzierżawionych obwodów łowieckich podaną w uzasadnieniu oraz aktualną 

cenę żyta, teoretycznie składki kół łowieckich mogłyby sięgnąć kwoty 100 

mln zł, co przy danych GUS o wielkości szkód przekracza o około 25 mln 

zł wypłacone w latach ubiegłych odszkodowania. Tymczasem w uzasad-

nieniu wymienia się kwotę 30 mln zł jako niezbędną dotację z budżetu Pań-

stwa. W tej sytuacji zapis art. 50b ust. 7, w którym budżet Państwa zobowią-

zuje się do pokrycia każdej kwoty przekraczającej środki funduszu odszko-

dowawczego w danym roku, stawia pod znakiem zapytania realność tego 

rozwiązania. Istnieje za tym niebezpieczeństwo, że kwoty ustalone w dro-

dze decyzji administracyjnej przez wojewodów będą kilkakrotnie wyższe 

od kwot obecnie wypłacanych przez koła łowieckie, co spowoduje, że bu-

dżet Państwa Zobowiązany do pokrycia kwoty różnicy pomiędzy składka-

mi, a wysokością odszkodowań w kolejnych latach będzie wywierał presję 

na wojewodów w kierunku ograniczania kwot odszkodowań w decyzjach. 

Komisja z naciskiem wskazuje na konieczność zawarcia w projekcie prze-

pisów przejściowych, ponieważ w przeciwnym przypadku wprowadzone 

rozwiązania mogą skutkować opóźnieniem procedury szacowania, albo 

wręcz zaniechania szacowania na przykład w związku z brakiem wykwa-

lifikowanych kadr w urzędach wojewódzkich”94.  

 W przedmiotowej sprawie również zabrał głos Michał Wójcik (rze-

czoznawca, autor książki „O szacowaniu szkód łowieckich”), który zwrócił 

uwagę na założenia finansowe projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

łowieckie. Mianowice w pierwszym rzędzie podniósł, iż wpływy ze składek 

członkowskich do Funduszu Odszkodowawczego przy przyjęciu maksymalnej 

wysokości mogą wynosić ok. 130 mln zł (równowartość do 10 kg żyta/ha). 

Natomiast odszkodowania za szkody łowieckie w sezonie 2014/2015 wynosiły 

jedynie 60-70 mln zł. Zatem bez wątpienia powstanie nadwyżka finansowa, 

nawet przy uwzględnieniu 380 nowych etatów rzeczoznawców, których 

                                                      
94 Tamże, s. 3. 
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koszt będzie wynosił ok. 25 mln zł. Zdaniem rzeczoznawcy budżet państwa 

będzie obciążony jedynie w niewielkim stopniu bądź wcale95. 

 Ponadto rzeczoznawca zwrócił również uwagę na realne zagrożenia 

dla dzierżawców obwodów łowieckich a także właścicieli upraw jakie 

wiążą się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Otóż 

odniósł się do kwestii kontroli nad zgłoszeniami oraz szacowaniami szkód, 

bowiem jej brak spowoduje wątpliwą jakość szacowania szkód łowieckich. 

Ponadto zauważył, iż w pierwszych latach można spodziewać się braku 

zainteresowania ze strony kół łowieckich w ograniczaniu jak również 

zabezpieczaniu upraw, w wyniku czego wydatki w tym zakresie poniesie 

Skarb Państwa. W dalszej kolejności przełoży się to na wzrost liczby 

zgłaszanych szkód i w następstwie również na zwiększenie wypłacanych 

rekompensat dla właścicieli uszkodzonych upraw. Nie mniej jednak wzrost 

wypłacanych odszkodowań przełoży się na wielkość rocznej składki do 

Funduszu Odszkodowawczego. W wyniku powyższego można spodziewać 

się znaczącego wzrostu kosztów utrzymania obwodów96. 

 Końcowo Michał Wójcik odniósł się do perspektywy odpowiedzial-

ności oraz zasad szacowania na rok 2016/2017. Mianowicie wskazał, iż cała 

procedura będzie w znacznym stopniu uzależniona od obowiązujących 

przepisów, bowiem wejście ustawy zmieniającej prawo łowieckie prze-

widziane jest na czerwiec 2016, czyli połowa okresu szacowania. 

Wpływ ustawy zmieniaj ącej ustaw ę – Prawo łowieckie  
na wypłat ę odszkodowa ń za szkody łowieckie 

 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowiec-

kie została powszechnie uznana za nowelę stanowiącą zadośćuczynienie za 

ewidentną krzywdę rolników i w następstwie rozwiązującą problemy pol-

skiej wsi związane ze szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę leśną. Nie-

mniej jednak zauważyć można negatywne opinie w stosunku do przedmio-

towej ustawy. Mianowicie w środowisku myśliwych występuje pogląd, iż 
                                                      
95 http://podr.pl/wp-content/uploads/2014/11/7-Szkody-%C5%82owieckie-obecna-sytuacja.pdf 

(dostęp: 22 maja 2017 r.) 
96 Tamże.  
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powyższe rozwiązania są nieprzemyślane, bowiem przy tworzeniu nowych 

przepisów oraz modeli odszkodowawczych nie uwzględniono realnych mo-

żliwości i potrzeb stron postępowania odszkodowawczego co w dalszej 

kolejności może spowodować jedynie krótkotrwałe korzyści dla nielicznych 

uczestników procesu zaś dla pozostałych znaczne bądź całkowite ogranicze-

nie możliwości funkcjonowania.  

Na główne źródła problemu wskazują przede wszystkim: 

– wzrost liczebności dzikich zwierząt;  

– nieudolne mechanizmy inwentaryzacji przy całkowitym braku oceny ryzy-

ka występowania szkód;  

– brak odpowiednich uregulowań prawnych definiujących szczegółowo: 

odpowiedzialność odszkodowawczą, współdziałanie w ograniczaniu 

szkód, przedmiot szkody, metody szacowania, czy model finansowania; 

– wzrost roszczeniowości odszkodowawczej osób poszkodowanych;  

– niezadowolenie społeczne oraz negatywny odbiór łowiectwa przez sporą 

grupę nieświadomego społeczeństwa. 

 

Wskazać należy, iż wpływ ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowiec-

kie na sytuację dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich kształ-

tuje się w sposób następujący. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich 

obawiają się, iż nie będą posiadali żadnego wpływu oraz jakiejkolwiek 

kontroli nad zgłaszanymi roszczeniami oraz szacowaniami szkód pomimo 

tego, iż partycypują w kosztach lub pokrywają je w całości. Przede wszyst-

kim w pierwszych latach może mieć miejsce brak zainteresowania ze stro-

ny kół łowieckich w ograniczaniu oraz zabezpieczaniu upraw i płodów rol-

nych, albowiem Skarb Państwa zapłaci odszkodowanie za powstałą szkodę. 

Niemniej jednak wraz z wejściem ww. ustawy w życie może nastąpić zna-

czny wzrost liczby zgłaszanych szkód co spowoduje zwiększenie wypła-

canych rekompensat dla właścicieli uszkodzonych uprawa i płodów rol-

nych. Jednakże dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich nie będą mieli 

jakiegokolwiek wpływu na koszty likwidacji szkód. Oprócz tego wzrost 

wypłaty odszkodowań przełoży się na wielkość rocznej składki do fundu-
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szu w kolejnych latach. Niewątpliwie powyższe spowoduje również zna-

czący wzrost kosztów utrzymania obwodów łowieckich. Co więcej nega-

tywne zjawisko będzie powodowało, iż wzrośnie liczba myśliwych jednak 

niezrzeszonych w kołach łowieckich. 

 W szczególności zwrócić należy uwagę na wpływ ustawy na zasobność 

portfela dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, bowiem może być 

niewystarczająca dla pokrycia roszczeń, kosztów obsługi oraz likwidacji szkód. 

 Przechodząc z kolei do pozycji właściciela upraw lub płodów rolnych 

wskazać należy, iż przedmiotowa ustawa może oddziaływać na terminowość 

szacowań szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych co będzie wią-

zało się również z ograniczeniem możliwości szybkiej reakcji w czasie powsta-

nia szkody. Ponadto dodatkowe zagrożenia wiążące się z niniejszą ustawą 

tyczą się wzrostu liczby zgłaszanych szkód, których dotychczas nie zgło-

szono, co spowoduje wzrost wypłat rekompensat a w dalszej kolejności może 

przyczynić się do ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Kolejne 

zagrożenia wiążące się z wejściem ustawy w życie to brak bezpośredniego 

przełożenia w zabezpieczeniu upraw jak również brak bądź znaczne ogra-

niczenie współpracy z dzierżawcami obwodów. 

 Odnosząc się w dalszej kolejności do zagrożeń związanych z wpro-

wadzeniem do porządku prawnego ustawy o zmianie ustawy – Prawo ło-

wieckie zwrócić uwagę należy na znaczący wzrost liczby zgłoszeń szkód. 

Aczkolwiek wskazuje się także, iż brak mechanizmów oraz rozwiązań zabez-

pieczających dostępność do korzystania z funduszu spowoduje wzrost wy-

płat rekompensat. Ponadto zauważa się, iż brak doświadczenia w procesie 

likwidacji szkód co bez wątpienia wiąże się z konsekwencjami niepra-

widłowej likwidacji. W każdym razie okresowa kumulacja zgłaszanych 

roszczeń ograniczy możliwości sprawnej likwidacji, bowiem brak będzie 

wyspecjalizowanych pracowników w zakresie likwidacji szkód łowieckich. 

Ponadto kolejny negatywny skutkiem przedmiotowej ustawy jest wzrost 

kosztów likwidacji wynikający z ilości zgłaszanych szkód oraz kosztów 

procedury administracyjnej. 
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 Jednakże dokonując analizy wpływu ustawy na szacowanie szkód 

można zauważyć jej pozytywne aspekty. Otóż w/w ustawa ujednoliciła 

metodę szacowania poprzez standaryzację procesu likwidacji szkód oraz 

założyła pełną kontrolę procesu likwidacji. Ponadto kolejnym pozytywnym 

aspektem jest opracowanie i wprowadzenie uznanych w kraju tabel pomoc-

niczych w określaniu wydajności oraz cen płodów rolnych. Zwłaszcza istot-

ną rolę odegrała w zakresie wprowadzenia uproszczonej likwidacji dla ma-

łych szkód a także poprzez mediację przy szacowaniu szkód. 

 W każdym razie mając na uwadze niniejszą ustawę o zmianie ustawy 

– Prawo łowieckie dla dokonania oceny ryzyka występowania szkód niezbęd-

ne jest stworzenie systemowej likwidacji szkód oraz kontroli wypłacanych 

odszkodowań a także mapy ryzyka powiązanej z liczebnością danej popu-

lacji, ostojami zwierzyny w różnych porach roku, planowaną strukturą upraw, 

urbanizacją oraz innymi zmiennymi elementami środowiska. Dodatkowo 

wymagane jest stworzenie szczegółowych, realnych wieloletnich statystyk 

szkodowych a także systemu zabezpieczania upraw przed szkodami w ne-

wralgicznych dla danej uprawy okresach. 

 Dokonując oceny ustawy pod względem finansowania rekompensat 

stwierdzić należy, iż konieczne jest wprowadzenie racjonalnego systemu fi-

nansowania (współfinansowania) szkód oraz kosztów ich wyceny (np. z utwo-

rzonych funduszów celowych, ze środków Skarbu Państwa, z budżetów samo-

rządowych, ze środków pochodzących ze składek wnoszonych przez dzier-

żawców i zarządców obwodów łowieckich, czy też częściowo ze środków po-

chodzących od poszkodowanych, przy współpracy z zakładem ubezpieczeń). 

 Przechodząc do analizy składek do funduszu wskazać należy, iż powin-

na być określana w oparciu o mapy ryzyka na podstawie, których możliwe bę-

dzie m.in. planowanie z wyprzedzeniem różnych procesów w tym też zabie-

gów zabezpieczających uprawy. Przede wszystkim skalkulowane składki będą 

odzwierciedleniem ryzyka występowania szkód na danym obwodzie a jedno-

cześnie będą motywujące do ograniczania szkodowości, która przekłada się na 

wzrost lub obniżenie składki w kolejnych latach. Niemniej jednak gwarantem 
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powodzenia modeli finansowania szkód będzie umiejętne zarządzanie rzetel-

nie oszacowanym ryzykiem oraz szacowanie szkód. 

Wskazać należy, iż intencją prawodawcy było pozostawienie obowiązku 

naprawienia szkód za zniszczenia w uprawach rolnych kołom łowieckim na 

poziomie dotychczasowym. W przypadku, gdy wartość odszkodowania 

przekroczyły zasoby funduszu odszkodowawczego, różnice pokryje wtedy 

wojewoda ze środków budżetu państwa. Szacunkowo wskazać należy, iż 

kwota jaka potrzebna jest na uzupełnienie funduszu odszkodowawczego nie 

powinna przekraczać 30 mln zł w skali roku. Składki na Fundusz Odszkodo-

wawczy będą ustalane corocznie przez właściwego wojewodę, a jej wysokość 

będzie uzależniona od wysokości szkód łowieckich w roku poprzednim.  

Należy zauważyć, iż oprócz kosztów związanych z odszkodowaniami 

w budżecie państwa zostaną zabezpieczone środki przeznaczone na 

wykonywanie czynności dotyczących szacowania i wypłaty odszkodowań. 

Kwota potrzebna na realizację wymienionych zadań przez wojewodów 

będzie wynosić ok. 25 mln zł rocznie. Stanowi ona pochodną ok. 380 

etatów dodatkowo utworzonych w urzędach wojewódzkich, przyjmując w 

tym za podstawę średnią krajową płacę. Środki te nie powinny być spo-

żytkowane jedynie na utworzenie dodatkowych etatów, gdyż mogą być 

także wydatkowane na zasadzie umów zlecenia dla pracowników urzędów 

wojewódzkich, zwłaszcza w okresach powstawania szkód łowieckich. 

Łączny koszt wprowadzenia nowych zasad szacowania oraz wypłacania od-

szkodowań za szkody łowieckie to kwota blisko 55 mln zł rocznie. Powyż-

szą kwotę można akceptować jako bardzo istotny czynnik stabilizujący sy-

tuację w relacjach między kołami łowieckimi a poszkodowanymi w wyniku 

powstałych szkód łowieckich. Przede wszystkim zachowanie dobrych 

relacji w tych środowiskach jest niezmiernie konieczne z uwagi na troskę 

o wielkie dziedzictwo całego narodu, jakim jest środowisko przyrodnicze 

naszego kraju.  
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mgr Anna Igielska 

Przyczyny uchwalenia ustawy  
o Agencji Mienia Wojskowego  
z dnia 10 lipca 2015 r. i jej skutki 
 

Wstęp 

 XXI wiek to czas ciągłych przemian w sektorze publicznym, w tym 

również w resorcie Obrony Narodowej – głównie w obszarze powołania 

nowych form organizacyjno- prawnych. Polski ustawodawca jest zmuszony 

do tworzenia nietypowych form jednostek organizacyjnych, które mogą sku-

tecznie realizować zadania publiczne związane z zaspokajaniem ciągle ros-

nących i zmieniających się potrzeb społecznych. Wśród nietypowych form 

jednostek organizacyjnych można wskazać agencje wykonawcze. W resor-

cie Obrony Narodowej do dnia 30 września 2015 r. funkcjonowały dwie agen-

cje wykonawcze: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i Agencja Mienia Woj-

skowego. Z dniem 1 października 2015 r. agencje połączyły się i obecnie 

funkcjonuje jedna agencja – Agencja Mienia Wojskowego. 

 Niniejszy tekst poświęcony jest Agencji Mienia Wojskowego, pow-

stałej na podstawie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego z dnia 10 lipca 

2015 r. Agencja powstała poprzez połączenie Wojskowej Agencji Mieszka-

niowej oraz Agencji Mienia Wojskowego. Połączenie nastąpiło poprzez 

przejęcie Agencji Mienia Wojskowego przez Wojskową Agencję Mieszka-

niową i zmianę nazwy na Agencję Mienia Wojskowego. 

 Agencja Mienia Wojskowego jest jedną z największych podmiotów dy-

sponujących mieniem Skarbu Państwa. Co więcej, gospodaruje nieruchomo-

ściami o powierzchni łącznej powyżej 5 tys. ha, jak również sprzętem i uzbro-

jeniem tj. pojazdami transportowymi, maszynami, sprzętem inżynieryjnym, 

amunicją, bronią palną, czołgami, samolotami czy sprzętem łączności. Zyski 

z obrotu nieruchomościami przeznaczone są na inwestycje mieszkaniowe dla 

żołnierzy. Zaś zyski z obrotu mieniem ruchomym odprowadza na Fundusz 

Modernizacji Sił Zbrojnych RP, z którego kupowany jest nowoczesny sprzęt 
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dla polskiego wojska. Tym samym Agencja Mienia Wojskowego jest ważną 

i istotną instytucją wpływającą na obronność państwa polskiego. 

Agencja wykonawcza  
jako forma organizacyjno-prawna sektora finansów pu blicznych 

 Administracja publiczna cechuje się: działaniem na podstawie ustaw, 

w imieniu i na rachunek państwa oraz politycznym charakterem. Wyróż-

nikiem współczesnej administracji publicznej jest rozmaitość podmiotów – 

form organizacyjno-prawnych, które realizują funkcje administracji. Co 

więcej zmiany gospodarcze, społeczne, polityczne w latach 80 ubiegłego 

wieku spowodowały zwielokrotnienie zadań publicznych. 

 Obecnie funkcjonujące w polskim systemie prawnym nietypowe (szcze-

gólne) podmioty administracji publicznej zostały utworzone przez prawo-

dawcę w celu dostosowania państwa do nowych zadań państwa1. 

 Co więcej, agencje wykonawcze są instytucjami nowego zarządzania 

publicznego (NPM ang. New Public Management), które zakłada przejście 

od biurokratycznego modelu administracji publicznej, (czyli procesu 

administrowania) do tzw. modelu menadżerskiego (procesu zarządzania). 

Nowe zarządzanie publiczne to zorientowanie administracji publicznej na 

osiągania określonych wyników poprzez realizację konkretnych zadań, 

których weryfikacja powinna odbywać się na podstawie mierzalnych 

standardów lub wskaźników. W tym ujęciu administracja publiczna staje 

się odpowiedzialna za efektywne świadczone usługi2. 

 Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną utworzoną na pod-

stawie ustawy celem realizacji zadań państwa, działającą na podstawie ro-

cznego planu finansowego, zatwierdzonego przez odpowiedniego ministra. 

 Jako państwowa osoba prawna posiada zdolność prawną oraz zdol-

ność do czynności prawnych. Osobowość prawną agencji państwowych jest 

nadawana przez ustawodawcę na podstawie konkretnego przepisu praw-

                                                      
1 P. Bieś-Srokosz, Tworzenie agencji rządowych – odpowiedź ustawodawcy na potrzeby społe-

czeństwa [w:] red. M. Giełda i R. Skałecka-Raszewska, Wrocław 2015, s. 23. 
2 K. Marchewka-Bartkowiak, Agencje wykonawcze [w:] J. Borawski (red.) Biuro Analiz Sejmowych 

Warszawa 2011, s. 1. 
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nego przyczynia się również do tego, że są to podmioty, które posiadają 

atrybuty charakterystyczne dla podmiotu administracji publicznej. W związku 

z tym należy stwierdzić, że agencje rządowe posiadają: podmiotowość 

publicznoprawną, zdolność publicznoprawną oraz zdolność administra-

cyjnoprawną. Dzięki temu agencje publiczne mogą realizować, powierzone 

im w drodze ustaw i rozporządzeń, zadania publiczne w formach prywat-

noprawnych i korzystać przy tym ze środków o charakterze władczym 

(decyzje administracyjne)3. 

 Jedną z najważniejszych zasad funkcjonowania agencji wykonaw-

czych jest zasada samofinansowania – osiągają przychody z prowadzonej 

działalności, które służą pokryciu jej kosztów. Stanowią one jednostki go-

spodarki pozabudżetowej, ale objęte budżetowaniem netto prostym. Środki 

pieniężne uzyskane przez nie w wyniku wykonywania zadań państwa 

należą do przychodów jednostek sektora finansów publicznych, a nie do 

kategorii przychodów budżetowych lub dochodów publicznych4. 

 Agencje otrzymują od Skarbu Państwa majątek jedynie powierniczo 

(fiducjonarnie), przy czym powiernictwo to ma charakter publicznoprawny, 

bowiem jego źródłem jest ustawa. Majątek powierniczy jest przekazywany 

agencjom sukcesywnie i na bieżąco w toku ich funkcjonowania. Poza 

majątkiem powierniczym agencje rozporządzają także majątkiem, którego 

są właścicielami, niejedynie powiernikami. Jest to tzw. majątek admini-

stracji wykorzystywany do realizacji zadań publicznych wykonywanych 

przez agencje5. 

 Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań publicznych można 

wyróżnić następujące agencje: 

1. Agencje rządowe płatnicze: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego; 

2. Agencje rządowe gospodarujące nieruchomościami Skarbu Państwa: 

Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego; 

                                                      
3 P. Bieś-Srokosz, Tworzenie …, s. 23. 
4 W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego Warszawa 2014, s. 49. 
5 R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Podmioty …...op. cit., s. 11. 
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3. Agencje wspierające przedsiębiorców: Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

4. Agencje gospodarujące rezerwami państwowymi: Agencja Rezerw 

Materiałowych. 

 

 Jednoznacznie można wskazać, że wykonywane przez agencje rzą-

dowe zadania mają przede wszystkich charakter gospodarczy. Oznacza to, 

że zrealizowane zadanie powinno przyczyniać się do rozwoju i poprawy, 

jakości gospodarki, a wymiar podejmowanych przez agencje zadań można 

określić zarówno, jako horyzontalny, jak i wertykalny. W pierwszym wy-

miarze należy brać pod uwagę znaczenia i wpływ realizowanych zadań na 

administrację rządową, a także na aktualny stan polityki rządowej oraz pol-

skiej gospodarki. Natomiast w drugim wymiarze zadania realizowane przez 

agencje państwowe są ściśle powiązane z terytorium na poziomie, na któ-

rym działa dana jednostka organizacyjna (komórka) agencji tj. centrala, od-

dział terenowy albo biuro powiatowe. Tym samym ma ona również wpływ 

na rozwój gospodarki lokalnej, poprawę jakości życia zamieszkałej na tych 

obszarach społeczności oraz wzrost atrakcyjności tych terenów nie tylko 

dla tamtejszych mieszkańców, ale również potencjalnych inwestorów6. 

Ogólne zało żenia  
ustawy o Agencji Mienia Wojskowego z dnia 10 lipca 2015 r. 

 W uzasadnieniu do projektu w/w ustawy, zostało wskazane, że 

połączenie obu agencji uprości i usprawni nadzór Ministra Obrony 

Narodowej nad realizacją zadań przez agencję wykonawczą. Zapewni też 

narzędzie do sprawowania skutecznego nadzoru Ministra Obrony 

Narodowej nad powierzonym majątkiem Skarbu Państwa7. 

 Dotychczasowy stan prawny oraz formuła organizacyjna skutkowała 

istnieniem dwóch odrębnych agencji wykonawczych, których zakres dzia-

łania był podobny. Co więcej, obie agencję miały za zadanie gospodarowa-

                                                      
6 P. Bieś-Srokosz, Tworzenie agencji, …op. cit., s. 32. 
7 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy- Ustawa o Agencji Mienia Wojskowego, druk 

sejmowy nr 3342, s. 1 . 
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nie nieruchomościami przejmowanymi od Ministra Obrony Narodowej, co 

mogło powodować niepożądaną konkurencję. 

 Jako rekomendowane rozwiązanie i oczekiwany efekt wskazano, że 

połączenie obydwu agencji spowoduje powstanie nowoczesnego podmiotu 

o racjonalnych strukturach i niższych kosztach funkcjonowania, a także 

wyższe skuteczności działania i efektywności realizacji zadań na rzecz MON 

i MSW. (…) Połączenie agencji ułatwi koordynację procesu nadzorowania 

tego obszaru przez Ministra Obrony Narodowej oraz umożliwi efektywniejsze 

gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. Będzie to miało istotny wpływ na 

prawidłowe funkcjonowanie współczesnego systemu obronnego państwa8. 

 Połączenie obu agencji wykonawczych ma skutkować ograniczeniem 

wydatków publicznych państwa oraz racjonalnym gospodarowaniem mie-

niem Skarbu Państwa.  

 Należy stwierdzić, iż połączenie jest uzasadnione zarówno pod 

względem organizacyjnymi jak i ekonomicznymi. Powodem zmian jest 

potrzeba reorganizacji i konsolidacji systemu zarządzania nieruchomoś-

ciami i zbędnymi mieniem resortu obrony narodowej, w celu zwiększenia 

efektywności tego procesu9. 

 Chodzi głównie o to, iż obie agencje mają dwuszczeblowe struktury 

organizacyjne, a zakres ich działania jest zbliżony oraz to, iż zajmują się 

między innymi gospodarowaniem nieruchomościami przyjętymi od minis-

tra obrony narodowej, co skutkuje tym, że często konkurują ze sobą w ich 

pozyskiwaniu i zbywaniu. To komplikuje system gospodarowania 

nieruchomościami i utrudnia proces nadzorowania tych agencji przez 

ministra obrony narodowej. Nowo utworzona instytucja ma być no-

woczesnym podmiotem o racjonalnych strukturach organizacyjnych i niż-

szych kosztach funkcjonowania10. 

 Połączenie AMW i WAM w jeden podmiot jest oparte na racjonal-

nych przesłankach organizacyjno-ekonomicznych (integracja zadań, osią-

                                                      
8 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy- Ustawa o Agencji Mienia Wojskowego, druk 

sejmowy nr 3342, s. 34. 
9 K. Stańczyk Agencje Wykonawcze …op. cit., s. 215. 
10 Ibidem, s .216. 
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gnięcie synergii, uproszczenie nadzoru) i prowadzi w efekcie do zmniejsze-

nia liczby agencji wykonawczych w sektorze finansów publicznych. Łą-

czenie struktur i optymalizacja zatrudnienia wpisują się w proces ograni-

czania wydatków publicznych państwa oraz może prowadzić do bardziej 

racjonalnego gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Przewiduje się 

możliwość powierzenia Agencji dodatkowych zadań zleconych przez Mini-

stra Obrony Narodowej11. 

 Po połączeniu, Agencja Mienia Wojskowego wykonuje zadania 

dotychczasowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Woj-

skowego. Zakłada się, że Agencja będzie finansowana z wpływów uzyska-

nych ze zbywania zbędnego mienia, z przychodów z działalności gospodar-

czej (w tym z wynajmowania nieruchomości czasowo niewykorzystywanych 

na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej), z opłat z tytułu uży-

wania lokali mieszkalnych i internatów, zbywania akcji lub udziałów oraz 

wypłat dywidend ze spółek Skarbu Państwa oraz z dotacji budżetowej12. 

 Co więcej, zakłada się, że koszty utrzymania Agencji w dłuższym 

okresie jej działalności będą niższe niż dwóch dotychczasowych agencji wy-

konawczych. Wynikać to będzie z ograniczenia obszaru gospodarowania 

przejmowanych majątkiem z jednostek organizacyjnych podległych lub nad-

zorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, jak również z reorganizacji 

struktur i optymalizacji zatrudnienia dokonanej przez Prezesa Agencji13. 

 Niewątpliwie, połączenie obydwu agencji spowoduje powstanie 

nowoczesnego podmiotu, kumulację majątku w podmiocie przejmującym 

tj. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z zapewnieniem kontynuacji dotych-

czasowej działalności Agencji Mienia Wojskowego. Połączenie pozwoli 

efektywniej gospodarować mieniem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 

powierzonym jej przez Skarb Państwa, co będzie miało istotny wpływ na 

prawidłowe funkcjonowanie współczesnego systemu obronnego państwa, 

w szczególności poprzez zapewnienie mieszkań dla żołnierzy oraz zago-

spodarowanie nieruchomości, które zaprzestano wykorzystywać na po-
                                                      
11 Uzasadnienie do …, op.cit., s. 38. 
12 Uzasadnienie do …, op.cit. s. 35. 
13 Ibidem. 
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trzeby obronności państwa, jak również zagospodarowywanie mienia ru-

chomego zbędnego do realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych re-

sortu obrony narodowej14. 

Przebieg procesu legislacyjnego 

 Projekt ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, zostało opracowany 

przez Rządowe Centrum Legislacji na podstawie założeń przyjętych przez 

Radę Ministrów. Projekt wpłynął do Sejmu dnia 17 kwietnia 2015 r. 

 Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. nr 169 poz.1414 z późn. zm.) projekt 

ustawy o Agencji Mienia Wojskowego został udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronach internetowych Rządowego Centrum Legis-

lacji. Żadne podmioty nie wyraziły zainteresowania pracami nad projektem15. 

1. Projekt ustawy został wysłany do konsultacji społecznych z: 

2. Konwentem Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska 

Polskiego, 

3. Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników 

Wojska, 

4. Związkiem Zawodowym Pracowników Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, 

5. Forum Związków Zawodowych, 

6. Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, 

7. Związkiem Zawodowym Pracowników Wojska w Agencji Mienia 

Wojskowego, 

8. Sekcją Krajową Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność”, 

9. Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska 

Polskiego Zarządem Głównym, 

10. Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego Zarządem Głównym, 

11. Stowarzyszeniem Niezależne Forum o Wojsku, 

                                                      
14 K. Stańczyk Agencje Wykonawcze …, op. cit., s. 216-217. 
15 Raport z konsultacji publicznych w zakresie projektu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/267850/267884/267885/dokument152984.pdf (data dostępu 
10.04. 2017). 
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12. Związkiem Zawodowym MILITARIA16. 

 

 Opinię do projektu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego wyraził 

Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego, 

zgłaszając propozycję zmian definicji miejscowości pobliskiej oraz propo-

zycję umożliwienia małżonce żołnierza oraz dziecku pozostającemu na 

jego utrzymaniu czasowego korzystania z internatu lub kwatery internato-

wej wraz z małżonkiem. 

 Co więcej, w dniu 13 kwietnia 2015 r. sporządzono została Opinia 

o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o Agencji Mienia 

Wojskowego, wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa 

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Opinia stwierdza, że projekt 

jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 23 kwietnia 2015 r. projekt ustawy o Agencji Mienia Wojskowego 

został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które od-

było się 14 maja 2015 r. W pierwszym czytaniu wprowadzono do projektu 

ustawy szereg zmian o charakterze redakcyjnym. Następnie, projekt ustawy 

został skierowany do Komisji Obrony Narodowej. 

 Rozpatrywanie projektu nastąpiło na posiedzeniach komisji i pod-

komisji w dniach: 14 maja 2015 r., 27 maja 2015 r. oraz 11 czerwca 2015 r. 

Dnia 23 czerwca 2015 r. Komisja Obrony Narodowej przedstawiła spra-

wozdanie w druku nr 3554. Komisja wprowadziła też zmianę dotycząca 

odprawy mieszkaniowej dla żołnierza. Ponadto Komisja zmieniła termin 

wejścia w życie ustawy z 1 lipca na 1 października 2015 r. 

 Kolejno, dnia 7 lipca 2015 r. odbyło się drugie czytanie na posie-

dzeniu Sejmu, a trzecie czytanie w dniu 10 lipca 2015 r. Ustawa została 

uchwalona przez Sejm w dniu 10 lipca 2015, przy czym za opowiedziało 

się 428 głosów, 3 przeciw, a 3 wstrzymało się. 

 Dnia 13 lipca 2015 r. ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi 

Senatu. Senat przyjął ustawę bez poprawek w dniu 24 lipca 2015 r. 

                                                      
16 Uzasadnienie …, op. cit. , s. 35. 
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 Wobec przyjęcia projektu przez Senat, ustawa została przekazania Pre-

zydentowi RP do podpisu. Prezydent podpisał ustawę w dniu 5 sierpnia 2015 r. 

 Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2015, poz.1322, a dnia 

1 października 2015 r. weszła w życie. 

 W ustawie o Agencji Mienia Wojskowego są przepisy przejściowe i do-

stosowujące, które rozstrzygają następujące kwestie: 

1. Przejęcie praw i obowiązków dotychczasowej Agencji Mienia Wojsko-

wego, w tym wynikających z koncesji, bez względu na charakter stosun-

ku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają17, 

2. Rozstrzygnięcia dotyczące pracowników dotychczasowej Agencji Mie-

nia Wojskowego, do których stosuje się przepisy art. 23 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. Z 2014, poz. 1502)18, 

3. Zasady powołania pierwszego Prezesa i zastępców Prezesa nowej Agencji 

– zostaną powołani przez Ministra Obrony Narodowej, bez przeprowa-

dzania naboru, a tak powołany Prezes będzie pełnił swoją funkcję nie 

dłużej niż 3 lata od dnia powołania. Pełnienie funkcji Prezesa przez ko-

lejną kadencję będzie możliwe po przejściu procedury naboru określo-

nej w przepisach projektowanej ustawy19, 

4. Rozwiązania w zakresie rachunkowości, przekształcenia funduszy do-

tychczasowej Agencji Mienia Wojskowego (fundusz na inne cele zwią-

zane z obronnością państwa, fundusz inwestycyjny, fundusz nagród)20, 

5. Zasad postępowania z mieniem dotychczasowej Agencji Mienia 

Wojskowego oraz z wynikami z tytułu zagospodarowania tego mienia21, 

6. Przekształcenia Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, 

utworzonego na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowa-

niu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mie-

nia Wojskowego, w fundusz działający na podstawie nowej ustawy22, 

                                                      
17 Uzasadnienie …, op. cit., s. 32. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, s. 33. 
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7. Rozwiązania w zakresie zamknięcia ksiąg, obowiązków sprawozdaw-

czych planu finansowego23. 

Dyskusja w mediach 

 „Fuzje są trudne, ale przynoszą dobre rezultaty. Zależy nam, by 

efektywność działań wynikała ze wzajemnej synergii i konsolidacji” - 

takimi słowami określił wiceminister Tomasz Siemoniak cel powstania 

nowej Agencji Mienia Wojskowego. 

 Przede wszystkim, w mediach pojawiało się określenie na nowo po-

wstałą Agencję Mienia Wojskowego – „SUPER AGENCJA”. Jak wska-

zywały media, od nowego roku sprzedażą wycofanego z wojska uzbrojenia 

i zbędnych armii nieruchomości, a także zarządzaniem mieszkaniami ka-

dry, będzie się zajmowała jedna „super agencja”. Powstanie z połączenia 

Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej24. Nowa 

„super agencja” przyjmie rozpoznawalną i bardziej nośną marketingową 

nazwę Agencji Mienia Wojskowego25. 

 Podmiotem przejmującym ma być Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 

jako podmiot o szerszym zakresie zadań, większym majątku, bardziej roz-

budowanych strukturach i dysponująca systemami informatycznymi przy-

gotowanymi do przejęcia nowych zadań26. To realizacja planu Ministerstwa 

Obrony Narodowej ogłoszonego w 2013 roku27. 

 „Lepiej skoordynowana, łatwiejsza w nadzorze i pozbawiona dublu-

jących się uprawnień agencja nie będzie musiała już konkurować w poszu-

kiwaniu nabywców na oferowane nieruchomości. (..) Bogate doświadcze-

nie obu instytucji, znajomość rynku oraz wspólna oferta to szansa na dotar-

                                                      
23 Ibidem. 
24 Fuzja Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - 

http://www.defence24.pl/266079,fuzja-agencji-mienia-wojskowego-i-wojskowej-agencji-
mieszkaniowej (data dostępu 10.04. 2017). 

25 Ibidem. 
26 Agencje wojskowego majątku od czwartku połączone w jedną - 

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/agencje-wojskowego-majatku-od-czwartku-polaczone-w-
jedna/y55kbp (data dostępu 10.04. 2017). 

27 Fuzja Agencji …, op. cit. 
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cie do szerszego grona potencjalnych inwestorów” - powiedział na spotka-

niu prezes AMW Piotr Sadoch28. 

 Co więcej, w mediach pojawiły się wypowiedzi wiceministra Czesła-

wa Mroczka, że powstanie nowej, połączonej instytucji zapewnia 20 mln zł. 

oszczędności, jednocześnie nie powodując zwolnień pracowniczych. Nie ma 

jeszcze wyliczeń, ile oszczędności przyniesie fuzja dwóch agencji, wstępne 

szacunki mówią o ok. 20 mln zł rocznie29. 

 Jak pisze dziennik „Rzeczpospolita” - nowa instytucja „skumuluje 

majątek, zracjonalizuje koszty i wyeliminuje powielanie kompetencji oraz 

dotychczasową niezdrową międzyagencyjną konkurencję w dziedzinie go-

spodarki nieruchomościami”30. 

 Nowa agencja będzie nowoczesnym podmiotem o racjonalnych stru-

kturach organizacyjnych, niższych kosztach funkcjonowania oraz wyższej 

skuteczności działania i efektywniejszej realizacji zadań.  Dzięki temu ma-

jątek zostanie skumulowany w jednej instytucji, a działaniom prowadzo-

nym przez dotychczasowe podmioty zapewniona ciągłość. Rozwiązanie to 

będzie miało istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie współczesnego 

systemu obronnego państwa, w szczególności przez zapewnienie mieszkań 

żołnierzom orz zagospodarowanie nieruchomościami i ruchomościami, 

które nie są wykorzystywane na potrzeby obronności państwa”31. 

 Projekt ustawy w tej sprawie oceniają rządowi legislatorzy. Wicemi-

nister obrony narodowej Beata Oczkowicz, która pilotowała sprawę, w wy-

powiedzi dla portalu Polskazbrojna.pl argumentuje, że nowa instytucja sku-

muluje majątek, zracjonalizuje koszty i wyeliminuje powielanie kompeten-

                                                      
28 Wiceprezes Rady Ministrów Tomasz Siemoniak w nowej Agencji Mienia Wojskowego - 

https://amw.com.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/2015/wiceprezes-rady-ministrow-tomasz-
siemoniak-w-nowej-agencji-mienia-wojskowego (data dostępu 10.04. 2017). 

29 Z. Lentowicz Fuzja AMW i WAM na przełomie roku - http://www.rp.pl/artykul/1134537-fuzja-
amw-i-wam--na-przelomie-roku.html (data dostępu 10.04. 2017). 

30 Ibidem. 
31 Projekt ustawy o zmianie ustawy Agencji Mienia Wojskowego - 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-
agencji-mienia-wojskowego.html (data dostępu 10.04. 2017). 
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cje oraz dotychczasową niezdrową międzyagencyjną konkurencję w dzie-

dzinie gospodarki nieruchomościami32. 

 Do tej pory obie instytucje rywalizowały ze sobą i dlatego trudno było 

skoordynować politykę zbywania niepotrzebnych armii terenów i pozyskiwa-

nia działek pod budowę wojskowych i kwater. - Malejąca systematycznie 

liczba nieruchomości zbędnych wojsku przesądza, że nie potrzeba dwóch od-

dzielnych agencji, które będą nimi gospodarowały- ocenia wiceminister33. 

 Zakładana redukcja poziomu zatrudnienia ma być osiągnięta przez 

naturalny proces odejść na poziomie 10 procent rocznie. Obecnie WAM 

zatrudnia 970 osób, AMW 415 pracowników34. 

 Tylko połączenie biur dublujących się pionów zarządzających nierucho-

mościami pozwoli zmniejszyć zatrudnienie o ok. 250 osób. Pieniądze przynie-

sie też- już po konsolidacji- sprzedaż zbędnych w przyszłości siedzib agencji35. 

 Przede wszystkim należy zauważyć, że w mediach nie pojawiły się ne-

gatywne komentarze, czy głosy krytyczne. Artykuły prasowe, czy też komen-

tarze w mediach wskazywały przede wszystkim na zalety połączenia agencji: 

oszczędności, lepszą koordynację, eliminację międzyagencyjnej konkurencji. 

Skutki utworzenia Agencji 

 Nowo powstała Agencja Mienia Wojskowego działa od dnia 1 paź-

dziernika 2015 r. W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o Agencji 

Mienia Wojskowego założono, że koszty utrzymania Agencji w dłuższym 

okresie jej działalności będą niższe niż dwóch dotychczasowych agencji 

wykonawczych. Wynikać to będzie z ograniczenia obszaru gospodarowania 

przejmowanym majątkiem z jednostek organizacyjnych podległych lub nad-

zorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, jak również z reorganizacji 

struktur i optymalizacji zatrudnienia dokonanej przez Prezesa Agencji36. 

                                                      
32 Z. Lentowicz Fuzja AMW i WAM …, op. cit. 
33 Z. Lentowicz Fuzja AMW i WAM …, op. cit. 
34 MON: połączenie wojskowych agencji nie spowoduje zwolnień - 

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/mon-polaczenie-wojskowych-agencji-nie-spowoduje-
zwolnien/h8g7vz (data dostępu 10.04. 2017). 

35 Ibidem. 
36 Uzasadnienie …, op. cit., s.34. 
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 Co więcej, ewaluacja efektów projektu nastąpi w drugim roku fun-

kcjonowania połączonych agencji po przeprowadzeniu procesu restruktu-

ryzacji struktur i zatrudnienia, przejmowania zadań, mienia i zasobów z AMW 

do WAM37. 

 Właściwymi miernikami wskazującymi na efektywność funkcjono-

wania będą aktualnie stosowane mierniki budżetu zadaniowego dla AMW 

i WAM, tj. 5.1. – koszty gospodarowania mieniem w stosunku do uzyska-

nych przychodów (w %) oraz 11.1 – relacja liczby zrealizowanych świad-

czeń mieszkaniowych w stosunku do liczby oczekujących (w %)38. 

 W niniejszym rozdziale, Czytelnik zapozna się dostępnymi danymi 

o funkcjonowaniu Agencji, jak również oceną efektywności działania. Po-

nadto chciałabym przedstawić ostatnie sprawozdanie z działalności Agencji 

Mienia Wojskowego.  

Dane o funkcjonowaniu Agencji 

 Od dnia 1 października 2015 r. stanowisko Prezesa Agencji Mienia 

Wojskowego objął Piotr Sadoch. 10 grudnia 2015 r. minister Antoni Macie-

rewicz powołał Mateusza Mroza na stanowisko zastępcy prezesa Agencji 

Mienia Wojskowego, a w piątek, 11 grudnia 2015 r., powierzył mu pełnie-

nie obowiązków prezesa agencji, w związku z odwołaniem ze stanowiska 

dotychczasowego prezesa AMW Piotra Sadocha. Jednocześnie odwołani 

zostali dwaj dotychczasowi zastępcy prezesa: Marta Kijak-Bloch i Piotr 

Styczeń39. 9 maja 2017 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała 

Mateusza Mroza na stanowisko Prezesa Agencji Mienia Wojskowego na 

okres 3-letniej kadencji. 

 Z dniem 1 października 2015 r. na stanowisko wiceprezesa powołana 

została Ilona Kowalska, a z dniem 1 kwietnia 2016 r. Dominik Zaremba.  

                                                      
37 Ibidem, s. 37. 
38 Ibidem. 
39 Zmiany w AMW. Mateusz Mróz pełniący obowiązki Prezesa Agencji Mienia Wojskowego - 

https://amw.com.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/2015/zmiany-w-amw-mateusz-mroz-pelniacym-
obowiazki-prezesem-agencji-mienia-wojskowego (data dostępu 10.04. 2017). 
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 Ilona Kowalska w AMW zatrudniona jest od 2008 r. Jako zastępca 

Prezesa Agencji Mienia Wojskowego odpowiadała za gospodarkę nierucho-

mościami oraz obrót mieniem ruchomym, zarówno koncesjonowanym jak 

i niekoncesjonowanym. Nadzorowała również działania marketingowe Agen-

cji. Od kwietnia 2014 r. do końca września 2015 r. pełniła obowiązki Preze-

sa Agencji Mienia Wojskowego40. 

  Dominik Zaremba w 2007 r. pracował w gabinecie Marszałka Sejmu 

RP. Następnie został szefem gabinetu politycznego ministra rolnictwa i roz-

woju wsi. W latach 2007-2008 był również członkiem rady nadzorczej jed-

nej ze spółek Skarbu Państwa. W latach 208-2014 pracował w Agencji Ryn-

ku Rolnego. Przed pracą w Agencji Mienia Wojskowego był dyrektorem 

biura posła do Parlamentu Europejskiego. Od grudnia 2015 r. był doradcą 

Prezesa Agencji Mienia Wojskowego.41 

 W skład Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego powołanej 

przez Ministra Obrony Narodowej wchodzą: 

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej AMW-  Paweł Kurtyka- 

przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej; 

2. Sekretarz -  Radosław Peterman – przedstawiciel Ministra Obrony 

Narodowej; 

3. Członek Rady Nadzorczej –  Maciej Przerwa - przedstawiciel Ministra 

Obrony Narodowej; 

4. Członek Rady Nadzorczej –  Agnieszka Wieliczko – przedstawicielka 

Ministra Obrony Narodowej; 

5. Członek Rady Nadzorczej –  Krzysztof Sandurski – przedstawiciel 

Ministerstwa Finansów 

 

W roku 2016 Prezes Agencji Mienia Wojskowego zrealizował takie 

działania jak: doskonalenie systemu funkcjonowania kontroli zarządczej, 

podjęto prace nad opracowaniem nowego Kodeksu Etyki pracowników 

AMW, realizacja zaleceń i wniosków pokontrolne NIK, Departamentu 

                                                      
40 https://amw.com.pl/pl/amw/kto-jest-kim (data dostępu 10.04. 2017). 
41 Ibidem. 
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Kontroli MON oraz innych podmiotów kontrolujących działalność AMW, 

aktualizowano wewnętrzne akty prawne.  

 

 

 Po połączeniu dwóch Agencji - zaistniała również pilna konieczność 

takiej aktualizacji w wielu obszarach funkcjonowania Agencji. W 2016 oku 

z poziomu Biura Prezesa AMW wdrożono w sumie 144 Decyzje, 8 Zarzą-

dzeń, 7 Wytycznych, które szczegółowo regulowały funkcjonowanie Agen-

cji we wszystkich obszarach prowadzonej przez nią działalności.43 Doku-

menty te regulowały m.in. procedury związane z przejmowaniem, prze-

chowywaniem i zagospodarowaniem mienia ruchomego i nieruchomości, 

prowadzeniem procedur przetargowych, operacji finansowo-księgowych, 

                                                      
42 Na podstawie https://bip.amw.com.pl/pl/majatek (data dostępu 10.04. 2017). 
43 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Agencji Mienia Wojskowego za rok 2016 

https://bip.amw.com.pl/uploads/dzialalnosc-amw/Oswiadczenie_Prezesa_za_2016r.pdf (data 
dostępu 10.04. 2017). 

Tab. 1 Majątek AMW  

L.p. Nazwa Wartość brutto 

1 Wartości niematerialne i prawne 12 967 029,48 zł 

2 Środki trwałe 4 947 928 097,70 zł 

3 Środki trwałe w budowie 87 730 114,72 zł 

4 Zaliczki na środki trwałe w budowie 1 910 000,00 zł 

5 Należności długoterminowe 293 358,33 zł 

6 Długoterminowe aktywa finansowe 1 407 367 892,00 zł 

7 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 473 231, 20 zł 

8 Ogółem majątek trwały 6 474 669 723,43 zł 

Źródło: Opracowanie własne42 na podstawie https://bip.amw.com.pl/pl/majatek 
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inwentaryzacji, ochrony zasobów, funkcjonowania systemów informa-

tycznych, realizacji projektów specjalnych i szeregu innych44. 

 Majątek trwały powierzony Agencji Mienia Wojskowego przez Skarb 

Państwa według stanu na 31 grudnia 2015 r. wynosił 6 474 669 723, 43 zł 

wartość brutto (wartość netto 5 090 538 753, 94 zł). 

Ocena efektywno ści działania 

 Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie planu finan-

sowego Agencja Mienia Wojskowego. Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że 

Agencja Mienia Wojskowego w 2015 r. zachowała ciągłość realizacji za-

dań określonych w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych, a od dnia 1 października 2015 r. rozpoczęła realizację zadań okre-

ślonych w ustawie o AMW45. 

 Kontrola wykazała m.in., że: 

1. przychody (dochody) i koszty (wydatki) zaplanowane zostały rzetelne; 

2. księgi rachunkowe były prowadzone rzetelnie; 

3. sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 

względem formalno- rachunkowym, a dane w nich wykazane było 

zgodne z przeznaczeniem wykorzystywano dotacje celowe z budżetu 

Ministerstwa Obrony Narodowej46. 

 

Należy wskazać, że nie są jeszcze dostępne dokumenty związane z oce-

ną wykonania planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego za rok 2016. 

Co do roku 2015 roku, połączenie w trakcie roku budżetowego WAM i „daw-

niej AMW” skutkowało brakiem możliwości pełnego porównania wykona-

nia planu finansowego Agencji za rok 2015 do roku 2014., ponieważ „Korekta 

planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego na 2015 r.”, stanowiąca 

podstawę działalności Agencji od 1 października 2015 r., powstała z połą-
                                                      
44 Ibidem. 
45 Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 29 – Obrona Narodowa oraz wykonanie planów 

finansowych Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych i Agencji Mienia Wojskowego Najwyższa 
Izba Kontroli Warszawa 2016 https://www.nik.gov.pl/plik/id,11359.pdf, s. 8 (data dostępu 10.04. 
2017). 

46 Ibidem, s. 60. 
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czenia planu finansowego WAM i niezrealizowanej części planu finanso-

wego „dawniej AMW”, jak również ze względu na sprawozdawczość, zło-

żoną do Ministerstwa Finansów, w której jako wykonania planu finanso-

wego AMW za rok 2014 przyjęto wykonanie planu finansowego WAM47. 

 Do dnia połączenia obie Agencje prowadziły odmienne rodzaje dzia-

łalności, co przekładało się na osiągane odmienne wskaźniki efektywnoś-

ci.48 Z powyższych względów szczegółowe porównanie wykonania planu 

finansowego Agencji za rok 2015 do wykonania za rok 2014 możliwe było 

tylko w zakresie części działalności, a w niektórych wypadkach wymagało 

uwzględnienia wpływu zmian organizacyjnych i sprawozdawczo-planistycz-

nych na obraz Agencji przedstawiony w sprawozdawczości finansowych49. 

 Agencja Mienia Wojskowego w 2015 r. zachowała ciągłość realizacji 

zadań określonych w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych, a od dnia 1 paź-

dziernika 2015 r. rozpoczęła realizację zadań określonych w ustawie o AMW50. 

Dotacje otrzymane z budżetu Agencja wykorzystała zgodnie z przeznacze-

niem, wydatki w kwocie 63.026,7 tys. zł zostały zrealizowane w sposób ce-

lowy i gospodarny51. 

 AMW realizowała jedno zadanie w ramach funkcji 5.- Ochrona praw 

i interesów Skarbu Państwa oraz jedno zadanie w ramach funkcji 11.- Bez-

pieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic. Zadania te obejmowały 

zadania WAM oraz „dawniej AMW” i odpowiadały zadaniom ujętym w usta-

wie o AMW i w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych52. 

 Na realizację zadania 11.1- Utrzymanie i rozwój zdolności operacyj-

nych SZ RP wydatkowano 759.566,6 tys. zł (95,5 % planu), osiągając mier-

niki efektywności na realizację podzadania 11.1.9- Zakwaterowanie Sił Zbroj-

                                                      
47 Ibidem. 
48 Ibidem, s. 40. 
49 Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 29 – Obrona Narodowa oraz wykonanie planów 

finansowych Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych i Agencji Mienia Wojskowego, Najwyższa 
Izba Kontroli Warszawa 2016, https://www.nik.gov.pl/plik/id,11359.pdf, s. 40 na podstawie 
https://bip.amw.com.pl/pl/majatek. 

50 Ibidem. 
51 Ibidem, s. 60. 
52 Ibidem. 
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nych w planowanej wysokości (100%). w ramach realizacji działania 11.1.9.1.- 

Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszka-

niowego i internatów pozyskano 530 lokali mieszkalnych (tj. 95,7% planu, pla-

nowano pozyskanie 554 lokali mieszkalnych) w tym m.in. poprzez: budowę 

nowych mieszkań w ramach inwestycji własnych (3884) i zakup (145)53. 

 Agencja Mienia Wojskowego kontynuowała działalność WAM w za-

kresie zadań dotyczących zakwaterowania żołnierzy zawodowych. Na ko-

niec 2015 r. w dyspozycji AMW pozostawało ogółem 27.448 lokali miesz-

kalnych, w tym 2.640 lokali (9,6%) było wykorzystywanych na zakwate-

rowanie internatowe żołnierzy. W 2015 r. Agencja przydzieliła 2.649 kwa-

ter i lokali mieszkalnych, w tym 2.221 lokali dla żołnierzy pełniących zawo-

dową służbę wojskową54. 

 Oceniając efektywność działań Agencji Mienia Wojskowego, doko-

nałam porównania wykonania planu działalności Agencji na przestrzenie 

dwóch ostatnich lat na pięciu płaszczyznach: 

1. Zakwaterowanie Sił Zbrojnych, 

2. Efektywne gospodarowanie mienie Skarbu Państwa, 

3. Przejmowanie i zagospodarowanie nieruchomości, 

4. Efektywne zagospodarowanie mienia ruchomego koncesjonowanego, w 

tym środków bojowych, 

5. Efektywne gospodarowanie mieniem ruchomym w tym odpadami. 

 

Pierwszą płaszczyzną oceny efektywności działania Agencji Mienia 

Wojskowego jest cel: zakwaterowanie Sił Zbrojnych. Można wyróżnić w tej 

dziedzinie trzy mierniki. Pierwszym z nich jest relacja liczby zrealizowa-

nych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%). W tym przypad-

ku, zarówno w roku 2015, jak również w roku 2016 osiągnięto 100% reali-

zacji wniosków poprzez realizację ustawowych świadczeń. 

 Kolejnym miernikiem jest relacja liczby żołnierzy zakwaterowanych 

w zasobie AMW w odniesieniu do założeń Trzyletniego planu zagospoda-

                                                      
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
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rowania zasobu mieszkaniowego i internatowego AMW (%). W roku 2016 

osiągnięto ten wskaźnik na poziomie 93% (12478), podczas, gdy w roku 2015 

wskaźnik sięgał 89% (12618).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Relacja liczby żołnierzy zakwaterowanych w zasobie AMW w odniesieniu 

do założeń Trzyletniego planu zagospodarowania zasobu mieszkaniowego  

i internatowego AMW (%) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Następnym miernikiem określającym stopień realizacji celu zakwatero-

wania Sił Zbrojnych jest uzyskana liczba lokali mieszkalnych w sztukach. W ro-

ku 2015 uzyskano 530 z 504 zaplanowanych, a w roku 2016 uzyskano 261 z 433 

zaplanowanych. Zdecydowanie jest to liczba mniejsza zarówno, co do poprze-

dniego roku oraz w stosunku, co do zaplanowanej wartości do osiągnięcia. Ja-
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ko przyczynę można wskazać połączenie Agencji Mienia Wojskowego i Wojsko-

wej Agencji Mieszkaniowej oraz opóźnienia wykonawców i podwykonawców. 

Rys. 2. Uzyskana liczba lokali mieszkalnych (w szt.)  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Drugą płaszczyzną oceny efektywności działalności Agencji Mienia 

Wojskowego jest efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. 

Tutaj odpowiednim miernikiem określającym stopień realizacji celu jest 

wynik brutto (bez dotacji budżetowej do przychodów ogółem (bez dotacji 

budżetowej) (%). W roku 2015 osiągnięta wartość była na poziomie 

85,30%, natomiast w roku 2016 osiągnięta wartość była na poziomie 

27,07%. Prawdopodobną przyczyną jest połączenie obu Agencji, które 

skutkuje brakiem możliwości pełnego, rzetelnego porównania. 
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Rys. 3. Wynik brutto (bez dotacji budżetowej) do przychodów ogółem (bez dotacji 

budżetowej (%)) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Trzecią płaszczyzną oceny efektywności działalności Agencji Mienia Woj-

skowego jest przejmowanie i zagospodarowanie nieruchomości. Odpowiednimi 

miernikami są: wskaźnik realizacji planu przekazywania nieruchomości zbędnych 

dla MON i MSW oraz suma przychodów ze sprzedaży nieruchomości.  

Natomiast wskaźnik realizacji planu przekazywania nieruchomości 

zbędnych dla MON i MSW to w roku 2015 osiągnął on 79,17%, a w roku 

2016 osiągnął on 85%. 
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Rys. 4. Wskaźnik realizacji planu przekazywania nieruchomości zbędnych dla 

MON i MSW 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Natomiast suma przychodów ze sprzedaży nieruchomości w 2015 

roku była zdecydowanie wyższa 270 148,3 tys. zł) niż w roku 2016 

(140 578,3 tys. zł). 

Czwartą płaszczyzną oceny efektywności działalności Agencji Mie-

nia Wojskowego jest efektywne zagospodarowanie mienia ruchomego kon-

cesjonowanego, w tym środków bojowych. Miernikami określającymi sto-

pień realizacji celu są: suma przychodów ze sprzedaży, wskaźnik przetar-

gów na sprzedaż, wskaźnik zagospodarowania poprzez usługę zniszczenia. 
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Rys. 5. Suma przychodów ze sprzedaży nieruchomości 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Suma przychodów ze sprzedaży rzeczy ruchomych koncesjonowa-

nych w roku 2016 była większa niż w roku 2015. W 2016 roku uzyskano 

sumę 49 338 tys. zł (143% planu), a w roku poprzednim kwotę 46 850 tys. zł. 

Wskaźnik przetargów na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjono-

wanych zarówno w ostatnim roku, jak i poprzednim wyniósł 100% zapla-

nowanych przetargów. Identycznie wygląda wskaźnik zagospodarowania 

rzeczy ruchomych koncesjonowanych poprzez usługę zniszczenia. 
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Rys. 6. Suma przychodów ze sprzedaży rzeczy ruchomych koncesjonowanych 

Źródło: Opracowanie własne 

  

Piątą i ostatnią płaszczyzną oceny efektywności działalności Agen-

cji Mienia Wojskowego jest efektywne gospodarowanie mieniem rucho-

mym, w tym odpadami. Miernikami określającymi stopień realizacji celu 

są: wskaźnik przejętego mienia ujętego w planach przekazania i ich korek-

tach, suma przychodów ze sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjono-

wanych, wskaźnik przetargów, wskaźnik zagospodarowania poprzez usługę 

zniszczenia, wskaźnik wykorzystania powierzchni magazynowej. 

Co do wskaźnika przejętego mienia ujętego w planach przekazania i 

ich korektach, to w roku 2015 osiągnięto wartość 91%, a w roku 2016 

osiągnięto wartość 95%. 

 

50000 

49500 

49000 

48500 

48000 

47500 

47000 

46500 

46000 

45500 
2015                                                                                            2016 



 

 

FONS 2017 / 2 (6) 

I. Artykuły                       

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Wskaźnik przejętego mienia ujętego w planach przekazani ich korektach 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Suma przychodów ze sprzedaży rzeczy ruchomych w roku 2016 jest 

kilkukrotnie wyższa niż w roku 2015. W roku 2016 osiągnięto kwotę 

20 672 tys. zł, natomiast w roku poprzednim była to kwota 2 110,5 tys. zł. 

 Wskaźnik przetargów na sprzedaż rzeczy ruchomym niekoncesjono-

wanych w roku 2015 i 2016 został osiągnięty w 100% zaplanowanych. Rów-

nież wskaźnik zagospodarowania rzeczy ruchomych poprzez usługę znisz-

czenia był na poziomie 100%. 
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Rys. 8. Suma przychodów ze sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych 

Źródło: Opracowanie własne 

Sprawozdanie z działalno ści 

 Sprawozdania z wykonaniu planu działalności Agencji Mienia Woj-

skowego są publikowane na stronie https://bip.amw.com.pl/pl/dzialalnosc-

amw. Ostatnie sprawozdanie z planu działalności obejmuje okres sprawo-

zdawczy od dnia 01.01 do dnia 31.12.2016 r.  

Sprawozdanie z planu działalności obejmuje następujące cele: 

1. Zakwaterowanie Sił Zbrojnych, 

2. Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, 
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3. Przejmowanie i zagospodarowanie nieruchomości, 

4. Efektywne zagospodarowanie mienia ruchomego koncesjonowanego, w 

tym środków bojowych, 

5. Efektywne gospodarowanie mieniem ruchomym, w tym odpadami. 

 

  

Pierwszym celem jest zakwaterowanie Sił Zbrojnych. W 2016 roku  

w obszarze mieszkaniowych dokonano wypłat 766 768, 27 świadczeń. Co 

więcej, wypłacono 100% zaplanowanej kwoty dotacji budżetowej. Mniej-

sza od planowanej liczba lokali mieszkalnych zajmowanych przez żoł-

nierzy zawodowych wynika przede wszystkim z mniejszej od planowanej 

Tab. 2 Zakwaterowanie Sił Zbrojnych  

Miernik określający stopień realizacji celu 

Cel 
Nazwa 

Planowane 

wartości do 

osiągnięcia 

Osiągnięta 

wartość na 

koniec roku 

Relacja liczby 

zrealizowanych świadczeń i 

uprawnień do liczby 

oczekujących (%) 

100% 

100% realizacji 

wniosków  

100% wykorzy-

stania zapla-

nowanej dotacji 

Relacja liczby żołnierzy za-

kwaterowanych w odnie-

sieniu do założeń planu (%) 

100% 

93%  

plan. 13 425 

wyk. 12 478 

Zakwaterowanie 

Sił Zbrojnych 

Uzyskana liczba lokali 

mieszkalnych (w szt.) 
433 261 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania planu 

działalności Agencji Mienia Wojskowego na rok 2016 za okres 

sprawozdawczy od 01.01. do 31.12.2016 r. 
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liczby lokali pozostających w zasobie Agencji55. Jeżeli chodzi o uzyskanie 

liczby lokali mieszkalnych, to niepełna realizacja planu w tym zakresie to: 

1. Rezygnacja Oddziałów w Krakowie i w Gdyni z zakupu 24 lokali 

mieszkalnych na rzecz inwestycji własnych w następnych latach56; 

2. Przedłużający się proces inwestycyjny; 

3. Opóźnienia w realizacji robót leżące po stronie wykonawców i pod

 wykonawców robót; 

4. Przeniesienie pozyskania 30 lokali na lata późniejsze. 

 

  

W planie działalności Agencji Mienia Wojskowego na rok 2017 r., 

zaplanowano uzyskanie 315 sztuk lokali mieszkalnych.   

                                                      
55 Sprawozdanie z wykonania planu działalności Agencji Mienia Wojskowego na rok 2016 za okres 

sprawozdawczy 01.01 do dnia 31.12.2016 - https://bip.amw.com.pl/uploads/zamowienia-
publiczne/Sprawozdanie_z_planu_dzialalnosci_za_2016_r.pdf, (data dostępu 10.04. 2017) 

56 Ibidem 

Tab. 3 Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Pa ństwa  

Miernik określający stopień realizacji celu Cel 

Nazwa Planowane 

wartości do 

osiągnięcia 

Osiągnięta 

wartość na 

koniec roku 

Efektywne 

gospodarowanie 

mieniem Skarbu 

Państwa 

Wynik brutto (bez 

dotacji budżetowej) do 

przychodów ogółem 

(%) 

41,49% 27,07% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania planu dzia-

łalności Agencji Mienia Wojskowego na rok 2016 za okres sprawozdaw-

czy od 01.01. do 31.12.2016 r. 
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 Następnym celem było efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu 

Państwa. Zrealizowany poziom jest niższy od zakładanego. W uzasadnieniu 

wskazano, że na taki stan rzeczy miały wpływ: 

1. Brak możliwości prawnych obniżenia zawyżonego planu przychodów  

z tytułu zagospodarowania w korekcie Planu finansowego AMW – (Plan 

finansowy AMW na 2016 r. powstał z połączenia Planów AMW i WAM57; 

2. Niższa niż zakładano realizacja planu przychodów; 

3. Niższa niż zakładana realizacja planu kosztów. 

 

 W planie działalności Agencji Mienia Wojskowego na rok 2017 r., 

nie została uwzględniona pozycja pod nazwą wynik brutto do przychodów 

ogółem (%). 

 Kolejnym celem było przejmowanie i zagospodarowanie 

nieruchomości. Plan przekazywania nieruchomości zbędnych dla MON 

przewidywał, iż w 2016 r. od resortu obrony narodowej zostanie przyjętych 

11 nieruchomości gruntowych i jeden lokal użytkowy oraz sieć cieplna. 

Przejęto 9 nieruchomości gruntowych, jeden lokal użytkowy oraz sieć 

cieplną58. Nie zostały przejęte dwie nieruchomości, ze względu na brak 

przygotowania do przekazania przez stronę przekazującą oraz nieza-

kończenie procesu regulacji stanu prawnego. 

 W obszarze sprzedaży nieruchomości (…) roczny plan przychodów 

został zrealizowany na poziomie 49%, co jest wynikiem osiągnięcia 

przychodów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 140 578, 3 tys. zł. 

Na niezrealizowanie planu przychodów ze sprzedaży nieruchomości 

złożyły się: 

a) Zmiana koncepcji zagospodarowanie części nieruchomości, które 

wcześniej były zaplanowane do sprzedaży przez AMW i WAM w procesie 

opracowywania przez nie planów finansowych w połowie 2015 r.; 

                                                      
57 Sprawozdanie …, op. cit. 
58 Sprawozdanie …, op.cit. 
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b) Brak możliwości prawnych obniżenia zawyżonego planu przychodów z ty-

tułu zagospodarowania w korekcie Planu finansowego AMW – (Plan fi-

nansowy AMW na 2016 r. powstał z połączenia Planów AMW i WAM)59. 

 

 W planie działalności Agencji Mienia Wojskowego na rok 2017 r., 

zaplanowana suma przychodów ze sprzedaż nieruchomości na kwotę 135 

327 tys. zł. 

 Jednym z celów działalności było również efektywne zagospodaro-

wanie mienia ruchomego koncesjonowanego, w tym środków bojowych. 

Realizacja założonego planu odbyła się zgodnie z przyjętym planem i osią-

gnięto zaplanowane wartości wskaźników realizacji celu lub je przekroczono. 

 

                                                      
59 Sprawozdanie …, op.cit. 

Tab. 4 Przejmowanie i zagospodarowanie nieruchomo ściami  

Miernik określający stopień realizacji celu 

Cel 
Nazwa 

Planowane 

wartości do 

osiągnięcia 

Osiągnięta wartość 

na koniec roku 

Wskaźnik realizacji planu 

przekazywania nierucho-

mości zbędnych dla MON 

i MSW 

100 % 
85% (w ujęciu 

ilościowym) 

Przejmowanie  

i zagospodaro-

wanie nieru-

chomości 
Suma przychodów ze 

sprzedaży nieruchomości 
298 068 tys. zł 140 578, 3 tys. zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania planu 

działalności Agencji Mienia Wojskowego na rok 2016 za okres 

sprawozdawczy od 01.01. do 31.12.2016 r. 
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 W planie działalności Agencji Mienia Wojskowego na rok 2017 r., 

zaplanowano suma przychodów ze sprzedaż rzeczy ruchomych (koncesjo-

nowanych i niekoncesjonowanych) na kwotę 31 339 tys. zł. 

 Ostatnim celem było efektywne gospodarowanie mieniem rucho-

mym, w tym odpadami. Jak wskazano w sprawozdaniu wykorzystywanie 

dysponowanej powierzchni magazynowej na poziomie tylko 44% spo-

Tab. 5. Efektywne zagospodarowanie mienia ruchomego  
koncesjonowanego  

Miernik określający stopień realizacji celu 

Cel 
Nazwa 

Planowane 

wartości do 

osiągnięcia 

Osiągnięta 

wartość na 

koniec roku 

Wskaźnik zleconych projektów 

specjalnych 
100%   100% 

Suma przychodów ze sprzedaży 

rzeczy ruchomych 

koncesjonowanych w 2016 r. 

34 300 tys. zł 

49 338 tys. 

zł tj. 143% 

planu 

Wskaźnik przetargów na 

sprzedaż rzeczy ruchomych 

koncesjonowanych 

100%  100% 

Efektywne 

zagospodarowanie 

mienia ruchomego 

koncesjonowaneg

o, w tym środków 

bojowych 

Wskaźnik zagospodarowania 

rzeczy ruchomych 

koncesjonowanych poprzez 

usługę niszczenia 

100%  100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania planu 

działalności Agencji Mienia Wojskowego na rok 2016 za okres sprawozdawczy 

od 01.01. do 31.12.2016 r. 
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wodowane zostało intensyfikacją zadań związanych z wydawaniem rzeczy ru-

chomych z magazynów kontrahentom, którzy je zakupili od Agencji.60 W po-

zostałym zakresie osiągnięte wartości były na poziomie 100%. 

 

Tab. 6. Efektywne gospodarowanie mieniem ruchomym,  
w tym odpadami  

Miernik określający stopień realizacji celu 

Cel 
Nazwa 

Planowane 

wartości do 

osiągnięcia 

Osiągnięta 

wartość na 

koniec roku 

Wskaźnik przejętego mienia  
Nie mniej 

niż 80% 
95% planu 

Suma przychodów ze sprzedaży 

rzeczy ruchomych 

niekoncesjonowanych 

16 116  

tys. zł 

20 672  

tys. zł 

Wskaźnik przetargów na sprzedaż 

rzeczy ruchomych 

niekoncesjonowanych 

100% 100% 

Wskaźnik zagospodarowania 

rzeczy ruchomych przez usługę 

zniszczenia 

100% 100% 

Efektywne 

gospodaro-

wanie 

mieniem 

ruchomym, 

w tym 

odpadami 

Wskaźnik wykorzystania 

powierzchni magazynowej 
80% 44 % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania pla-

nu działalności Agencji Mienia Wojskowego na rok 2016 za okres 

sprawozdawczy od 01.01. do 31.12.2016 r. 
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 W planie działalności Agencji Mienia Wojskowego na rok 2017 r., 

określono wskaźnik realizacji planów przekazania/przejmowania rzeczy ru-

chomych na identycznym poziomie, jak w roku 2016. Natomiast suma przy-

chodów ze sprzedaż rzeczy ruchomych (koncesjonowanych i niekoncesjo-

nowanych) określono na 31 339 tys. zł. 

Wnioski 

 Żyjemy ewidentnie w epoce głębokich przemian w prawie administra-

cyjnym, ściśle związanych ze zmianami polityczno-społecznymi i zasad-

niczymi przekształceniami gospodarczymi, wywierającymi głęboki wpływ 

na całokształt współczesnego państwa.   

Prawie, które coraz częściej i skuteczniej dostosowuje się do potrzeb 

obywateli. Agencje wykonawcze jako jeden z wielu nowych form organi-

zacyjno-prawnych w coraz większym stopniu są zorientowane na osiągnię-

cie konkretnych wyników, mierzalnych za pomocą określonych wskaźni-

ków i standardów. Najważniejszym celem jest efektywne świadczenie kon-

kretnych usług. 

 Widać to również na przykładzie przedstawionej w niniejszej pracy 

instytucji Agencji Mienia Wojskowego. 

Oczekiwanym efektem było powstanie nowoczesnego podmiotu, o ra-

cjonalnych kosztach funkcjonowania, dużej skuteczności, lepszej koordy-

nacji przez Ministra Obrony Narodowej. Nie mniej jednak najważniejszym 

celem połączenia i stworzenia nowego bytu prawnego było efektywne świad-

czenie usług – gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. 

 Można zauważyć, że Agencja Mienia Wojskowego w nowej i nowo-

czesnej odsłonie ma bardzo solidne uzasadnienie- efektywność, oszczęd-

ność i eliminację niezdrowej konkurencji. 

 Agencja Mienia Wojskowego wykonuje dotychczasowe zadania po-

przednich dwóch agencji, a co więcej rozszerzono zakres jej działania o mo-

żliwości współpracy z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzi-

nie obronności i bezpieczeństwa państwa. Agencja wykonuje 80% swojej 

                                                                                                                                      
60 Sprawozdanie …, op.cit. 
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działalności na rzecz Ministra Obrony Narodowej, a w pozostałej na rzecz 

Ministra Spraw Wewnętrznych. Jej podstawowym celem jest gospodaro-

wanie mieniem Skarbu Państwa. 

 Z udostępnionych przez Agencję Mienia Wojskowego oraz Najwyż-

szą Izbę Kontroli danych, trudno wysnuć jednoznaczne wnioski na temat 

efektywności i skuteczności działania agencji. Wynika to przede wszystkim 

z krótkiego okresu działalności w nowo powstałej formie. 

Nie mniej jednak, mniejsza skuteczność w roku 2016 wynika przede 

wszystkich z przyczyn niezależnych od Agencji Mienia Wojskowego. Jako 

główną i podstawą przyczynę, wskazuje się połączenie Wojskowej Agencji 

Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego, a co za tym idzie połączenie 

planu finansowego obu agencji, bez prawnej możliwości korekty i obniże-

nia zawyżonego planu przychodów. Skutkowało to zawyżeniem zaplano-

wanych przychodów, jak również brakiem możliwości pełnej oceny dzia-

łalności Agencji. 

Wskazano również jako przyczyny niewykonania zaplanowanych 

działań, czynniki niezależne od Agencji Mienia Wojskowego tj. przedłuża-

jące się procesy inwestycyjne, opóźnienia w realizacji robót po stronie wy-

konawców i podwykonawców robót. 

Przedstawiona w niniejszej pracy problematyka nie wyczerpuje w ca-

łości zagadnienia związanego z Agencją Mienia Wojskowego. Niniejsza 

praca ukazuje jak wygląda działalność Agencji Mienia Wojskowego w no-

wej formie i czy spełnia ona założone ustawodawcy i społeczeństwa. 

Z racji krótkiego okresu działania agencji, trudno jest jednoznacznie na 

dzień dzisiejszy odpowiedzieć, czy Agencja Mienia Wojskowego działa efe-

ktywniej i skuteczniej. Nie mniej jednak, w mojej ocenie, obecnie funkcjo-

nująca Agencja Mienia Wojskowego, zdecydowanie jest dobrym i lepszym 

rozwiązaniem, od poprzednich dwóch, częściowo dublujących swoje zadania.  

Uważam, że w perspektywie następnych kilku lat potwierdzi się, że 

Agencja Mienia Wojskowego w nowej formie, pozwoli racjonalnie obniżyć 

koszty funkcjonowania, zwiększyć efektywność wykonywanych zadań, 
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znaleźć oszczędności, ulepszyć komunikację i koordynację z Minister-

stwem Obrony Narodowej. 

Wydaje się, że połączenie Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej 

Agencji Mieszkaniowej pozytywnie i istotnie wpłynie na prawidłowe funk-

cjonowanie systemu obronnego państwa, poprzez właściwe zagospodaro-

wanie nieruchomości, zapewnienie mieszkań dla żołnierzy czy zagospoda-

rowanie mienia zbędnego dla Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Dopiero kilkuletnia działalność Agencji Mienia Wojskowego w no-

wej formie, pozwoli rzetelnie i pełnie ocenić efektywność świadczonych 

przez agencje usług, a tym samym wtedy będzie można odpowiedzieć na 

pytanie, czy Agencja spełnia oczekiwania ustawodawcy i społeczeństwa. 
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mgr Karol Migda 

Geneza ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach  
z Funduszu Ubezpiecze ń Społecznych  
oraz niektórych innych ustaw 
 

Wstęp 

 Sytuacja demograficzna Polski oraz związana z nią prognoza dla bu-

dżetu państwa wpłynęła na wprowadzanie zmian w systemie emerytalnym 

ustanowionym na wskutek reformy z 1998 roku. Do 2012 roku wprowadzo-

no szereg zmian związanych z kwestiami takimi jak ryzyko emerytalne, 

dystrybucja środków pomiędzy poszczególnymi filarami, czy przywileje dla 

poszczególnych grup zawodowych. Jedną z kluczowych zmian była ustawa 

z 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych.  

 Ustawa ta, której wprowadzanie spotkało się z burzliwymi reakcjami 

zakładała przede wszystkim zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i męż-

czyzn do sześćdziesiątego siódmego roku życia. Dla kobiet oznaczało to pracę 

dłuższą o siedem lat, zaś dla mężczyzn o dwa lata. Kontrowersje społeczne 

wpłynęły na dążenie do wycofania przepisów obowiązujących od 1 stycznia 

2013 roku. Przełożyło się to na kolejną zmianę ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która ma wejść w życie od paździer-

nika 2017 roku. De facto oznaczało to wycofanie wprowadzonych zmian.  

 W niniejszym tekście skupiono się na przyczynach, okolicznościach, 

kształcie oraz konsekwencjach ustawy z 11 maja 2012 roku o zmianie 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Analiza tych działań to niejako opis „krótkiej żywotności” ustawy, której 

obowiązywanie to lekko ponad cztery lata i trzy kwartały. Postarano się 

odpowiedzieć na pytanie, dlaczego okres ten jest taki krótki. Skupiono się 

na aspektach prawnych, systemowych, politycznych i społecznych tak aby 

dogłębniej zrozumieć badany problem.   
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Projekt ustawy 

 Ustawa z 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczyła przede wszystkim 

zmian wieku uprawniającego do świadczeń emerytalnych. Jej wprowadze-

nie wzbudziło w opinii publicznej duże zainteresowanie, falę komentarzy 

oraz protestów.  

 Zmiany w systemie emerytalnym miały miejsce de facto od wprowa-

dzenia ustawy z 1998 roku, co chwilę wzbudzając falę komentarzy. Przed 

wyborami parlamentarnymi w 2011 roku dotyczyły one przede wszystkim 

zmian w OFE. Omawiane zmiany miały miejsce po wyborach parlamentar-

nych 2011 roku. 

 Wybory w 2011 roku zakończyły się ponownym zwycięstwem koali-

cji PO – PSL, co doprowadziło de facto do reelekcji ekipy rządzącej. Za-

powiedź zmian została ogłoszona podczas expose przez premiera Donalda 

Tuska. Zapowiedział on zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i męż-

czyzn do 67 roku życia. Stwierdził, że system emerytalny jest jednym z po-

ważniejszych dylematów funkcjonowania państwa, jeżeli wziąć pod uwagę 

stabilność i funkcjonowanie budżetu pod kątem zabezpieczenia emerytal-

nego w przyszłości. Przyszłość w expose została określona wręcz jako sztorm, 

któremu trzeba sprostać podejmując trudną decyzję, pomimo przewidywa-

nego sprzeciwu przede wszystkim osób wykonujących ciężką, fizyczną 

pracę1. Wedle propozycji przedstawionej w expose wiek emerytalny miał 

zostać podwyższony od 2013 roku, w taki sposób, że co cztery miesiące 

wiek emerytalny będzie przedłużany o jeden miesiąc, co przełoży się na 

wzrost stażu pracy  z każdym rokiem o trzy miesiące. Finalnie zakończyło-

by się to osiągnięciem przez mężczyzn wieku 67 lat w 2020 roku, a przez 

kobiety 2040 roku. Według premiera skutkiem tych zmian będzie zasto-

powanie procesu nadmiernego zadłużania się państwa. Wedle wyliczeń 

przedstawionych w expose stosunek długu do PKB w 2020 roku powinien 

wynieść 44 procent, w 2030 40 procent, a w 2040 35 procent PKB. Kolej-

                                                      
1 Expose premiera Donalda Tuska, 18. 11.2011 roku, 

https://www.premier.gov.pl/files/pliki/20111118_expose.pdf  (data dostępu: 22.03.2017). 
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nym pozytywnym skutkiem byłoby zwiększenie kwoty wypracowanej eme-

rytury2. Tusk konkludował w następujący sposób planowane zmiany: „Tu 

nie chodzi o suchą statystykę. To są kroki, to jest postępowanie, które może 

nam zagwarantować nie na rok czy na pięć lat, ale na trwałe bezpieczeń-

stwo finansów publicznych. A to ludzkim językiem oznacza bezpieczeń-

stwo finansowe właśnie tych, którzy będą uzależnieni od systemu emery-

talnego. Gdybym nie miał pełnego przekonania, że bezpieczeństwo polskich 

emerytów dziś i w przyszłości zależy od tego kroku, nie proponowałbym 

tego. I też nie ukrywam, że celem tego jest ustabilizowanie sytuacji finan-

sowej Polski. To da efekt pozytywny, jeśli chodzi o reputację Polski, a co 

za tym idzie także bezpieczeństwo naszych papierów dłużnych nie tylko 

wtedy, kiedy ten wiek osiągniemy, ale już dzisiaj. Bo tylko te państwa, nie-

liczne w Europie, które zaczęły wprowadzać podobną reformę emerytur, 

mają opinię państw, które stabilnie będą przechodziły te najtrudniejsze 

lata3”. W przemówieniu premiera jako główne powody wskazano więc stan 

finansów publicznych w przyszłości, a także wiarygodność finansową pań-

stwa na tle europejskim. Należy zwrócić uwagę, że w programie tym wska-

zano również środki na wyjście Polski z procedury nadmiernego deficytu, 

która została nałożona przez Radę Europejską. Stąd też dążenie rządu do 

osiągnięcia odpowiedniej reputacji Polski na arenie europejskiej.  

 Pisząc o Polsce na tle krajów europejskich warto zaprezentować, jak 

wygląda w tym ujęciu sytuacja długości wieku emerytalnego. Była ona 

bowiem również podnoszona przez zwolenników reformy.  

Jeżeli chodzi o kraje europejskie to w 2012 roku, czyli wtedy, kiedy w Pols-

ce zapadały główne decyzje odnośnie reformy wieku emerytalnego to sy-

tuacja przedstawiała się następująco: 

– Austria 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet, 

– Belgia równy wiek 65 lat dla kobiet i mężczyzn, 

– Bułgaria 63 lata dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, 

                                                      
2Ibidem. 
3 Ibidem. 
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– Czechy 62 lata z perspektywą wprowadzenia 63 lat i 50 – 60 lat dla 

kobiet w zależności od wychowanego potomstwa z perspektywa 59 – 

62 lat, 

– Cypr równy wiek 65 lat dla kobiet mężczyzn,  

– Dania równy wiek 67 lat dla kobiet i mężczyzn, 

– Niemcy równy wiek 65 lat dla kobiet i mężczyzn z perspektywą 67 lat 

w 2029 roku, 

– Hiszpania równy wiek 65 lat dla kobiet i mężczyzn z perspektywą 67  

w 2013 roku, 

– Irlandia równy wiek 65 lat dla kobiet i mężczyzn, 

– Luksemburg równy wiek 65 lat dla kobiet i mężczyzn, 

– Szwecja elastyczny wiek 61 do 67 lat dla kobiet i mężczyzn, 

– Estonia 63 lata dla mężczyzn i 61 lat dla kobiet z perspektywą równego 

wieku 63 lat dla kobiet i mężczyzn, 

– Grecja 65 dla mężczyzn urodzonych przed 31 grudnia 1992 roku i 60 

lat dla kobiet urodzonych przed 31 grudnia 1992, oraz równy wiek 65 

lat dla kobiet i mężczyzn urodzonych po 1 stycznia 1993, 

– Francja równy wiek 60 lat dla kobiet i mężczyzn, 

– Islandia równy wiek 67 lat dla kobiet i mężczyzn, 

– Włochy wiek 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, 

– Łotwa równy wiek 62 lat dla kobiet i mężczyzn, 

– Litwa 62,5 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, 

– Węgry równy wiek 62 lat dla kobiet i mężczyzn, 

– Malta zróżnicowany ze względu na rok urodzenia różnorodny bądź 

równy dla kobiet i mężczyzn (od 60 do 65 lat), przy czym należy 

dodać, że tendencja prowadzi do zrównania wieku 65 lat, 

– Norwegia równy wiek 65 lat dla mężczyzn i kobiet, 

– Portugalia równy wiek 65 lat dla mężczyzn i kobiet, 

– Rumunia 63 lata i 7 miesięcy dla mężczyzn i 58 lat i 7 miesięcy dla 

kobiet z perspektywą 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, 

– Słowenia 63 lata dla mężczyzn i 61 lat dla kobiet, 

– Słowacja równy wiek 62 dla kobiet i mężczyzn, 
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– Wielka Brytania 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet z perspektywą 

zrównanego wieku 65 lat4 . 

 

Jak wynika z powyższego wyliczenia w krajach Unii Europejskiej 

wiek emerytalny osiągnął średnio 65 lat. Zaobserwować się dało tendencję 

do zwiększania i wyrównywania wieku dla kobiet i mężczyzn. W 2012 ro-

ku dało się takie działania zauważyć w dziewiętnastu państwach. W ośmiu 

państwach dążyło się do ustanowienia wieku emerytalnego w wysokości 67 lat5. 

Zapowiedziane w expose z listopada 2011 roku propozycje zaczęły 

być szybko wdrażane. Rząd dosyć szybko opracował projekt ustawy prze-

dłożony 13 lutego 2012 roku, która została poddana pod konsultacje spo-

łeczne. W materiale poprzedzającym projekt ustawy i mającym charakter 

informacyjny przedstawiono szereg przesłanek za wprowadzeniem tego 

typu zmian. Pierwszą z nich miał być globalny kontekst odnoszący się 

przede wszystkim do relacji pomiędzy systemami emerytalnymi a sytua-

cjami finansów publicznych. Stwierdzono, że większość krajów podwyższa 

wiek emerytalny, co motywowane jest przede wszystkim niemożnością 

podtrzymywania systemów przez dług i alternatywą obniżenia świadczeń 

bądź zwiększenia obciążeń. W materiałach rządowych wskazano, że tylko 

Polska i Łotwa nie będąc krajami, które nie mają zrównoważonego 

poziomu 65 lat nie podjęły działań, które podnosiłyby wiek emerytalny do 

co najmniej 65 lat6. 

Drugim podnoszonym czynnikiem była sytuacja demograficzna w Pols-

ce. Stwierdzono, że tylko w ciągu ostatnich 20 lat długość życia osób w wieku 

65 lat wzrosła o 2,7 dla mężczyzn i o 3,3 dla kobiet do odpowiednio 80,1 i 84,5. 

Wydłużenie się życia Polaków koreluje ujemnie z liczbą ludności w Polsce, 

w tym z liczbą ludności w wieku produkcyjnym. Innymi słowy wrasta prze-
                                                      
4 G. Uścińska, „Wiek emerytalny w krajach Unii Europejskiej – obowiązujące rozwiązania 

i proponowane kierunki zmian”, w: „Wiek Emerytalny”, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia 
Społecznego, Kazimierz Dolny 2012, s. 35 – 36. 

5 G. Uścińska, „Wiek emerytalny w krajach Unii Europejskiej – obowiązujące rozwiązania 
i proponowane kierunki zmian”, w: „Wiek Emerytalny”, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia 
Społecznego, Kazimierz Dolny 2012, s. 35 – 36. 

6 „Zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego. Materiał Informacyjny”. Warszawa 2012. 



 

 

FONS 2017 / 2 (6) 

                      I. Artykuły 

90 

ciętna długość życia a spada ilość narodzin, wzrasta liczba lat nauki i spada 

przeciętny stosunek lat pracy Polaków na własną emeryturę7. Poniżej przed-

stawiono wykresy z materiałów informacyjnych rządu na temat prognozy 

osób pracujących zawodowo a osób pozostających na emeryturze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Prognoza osób aktywnych zawodowo a liczba osób przebywających na 

emeryturze 

Źródło: „Zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego. Materiał Informacyjny”. 

Warszawa 2012 

 

 Na powyższym wykresie przedstawiono w milionach liczbę osób 

aktywnych zawodowo (niebieski kolor) i przechodzących na emeryturę 

(brązowy kolor) w poszczególnych dziesięcioleciach począwszy od 2010 

roku na 2060 roku kończąc. Z wykresu wynika, że w latach 2010 – 2040 

liczba osób w wieku produkcyjnym ma spaść o 4,9 mln osób, a liczba osób 

przechodzących na emeryturę ma wzrosnąć o 4 miliony osób8. 

                                                      
7 „Zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego. Materiał Informacyjny”. Warszawa 2012. 
8 „Zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego. Materiał Informacyjny”, Warszawa 2012. 

aktywni zawodowo 

na emeryturze 
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 Wprowadzana w ustawie zmiana zakładała stopniowy wzrost wieku 

emerytalnego rozłożonego dla poszczególnych płci i pokoleń Polaków. Na 

poniższych wykresach przedstawiono graficznie proces podnoszenia wieku 

dla poszczególnych grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Etapy podnoszenia wieku emerytalnego dla poszczególnych płci i grup 

wiekowych 

Źródło: „Zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego. Materiał Informacyjny”. 

Warszawa 2012 

 

  Jak wynika z powyższego wykresu przewidziany wzrost wieku eme-

rytalnego miał być zróżnicowany ze względu na płeć. Najwcześniej eme-

rytalny wiek 67 lat mieli osiągnąć 58 latkowie (w momencie wejścia w życie 

ustawy). W przypadku kobiet wzrost ten miał być bardziej długofalowy, także 

wiek pożądany wiek emerytalny miały osiągnąć dopiero 38 latki (na dzień 
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wejście ustawy). Dlatego też poziom wieku emerytalnego 67 lat miał być 

osiągnięty w przypadku mężczyzn w 2020 roku, a w przypadku kobiet w 2040 

roku. Regulacje te zostały zawarte w artykule 1 pkt 3 i 5 projektu ustawy9.  

 Oprócz tego w projekcie zawarto zmiany odnoszące się do systemu 

ubezpieczeń rolników. W projekcie proponowano, aby z uprawnienia przejścia 

na emeryturę mogli skorzystać tylko ci rolnicy, którzy wiek emerytalny dla 

rolników (60 dla mężczyzn i 55 dla kobiet) oraz staż ubezpieczeniowy (co 

najmniej 30 lat) osiągną do dnia 31 grudnia 2017 r. Spełnienie trzeciego wa-

runku, tj. zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, mogłoby nastąpić 

w dowolnym czasie, a więc również po dniu 31 grudnia 2017 roku10. 

W przypadku prokuratorów zmiana miałaby dotyczyć przejścia w stan 

spoczynku dla osób, które wymagane warunki (55 lat dla kobiety, która prze-

pracowała na stanowisku co najmniej 25 lat, 60 dla mężczyzny, który prze-

pracował na stanowisko co najmniej 30 lat) spełnią do dnia 31 grudnia 201711. 

Podobnie miało być w przypadku sędziów12. 

Następne zmiana dotyczyła okresu, do którego dolicza się hipote-

tyczne lata przy wyliczaniu renty z tytułu niezdolności do pracy. Wiekiem 

bazowym do obliczenia byłby wiek 67 lat13.  

Kolejna zmiana dotyczyła wyliczania wysokości przy uwzględnieniu 

wcześniej pobranych emerytur. Na skutek zmian propozycją podstawy 

obliczenia „drugiej” emerytury ma być pomniejszana o kwoty wcześniej 

pobranych emerytur, przyznanych przed osiągnięciem powszechnego 

wieku emerytalnego14. 

 Założono również, że zmianie ulegnie rządowy program „Solidarność 

pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 

50+”. Przewidziano powstanie odrębnego programu dla osób w wieku 60+, 

                                                      
9 Art. 1 pkt 3 i 5 tamże. 
10 Art. 3 pkt. 1 lit. a tamże. 
11 Art. 2 tamże. 
12 Art. 8 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 tamże. 
13 Art. 1 pkt. 10 tamże. 
14 Art. 1 pkt. 4 lit. b tamże. 
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który wspierałby takie osoby w podejmowaniu pracy lub chronił by ich 

na rynku pracy15.  

 Jako pozytywne skutki wprowadzenie zmian w ustawie strona rządowa 

wskazywała na poprawę sytuacji finansów publicznych w perspektywie dłu-

gofalowej, wzrost kapitału przyszłych emerytur (dzięki wydłużeniu okresu 

składkowego), poprawę na rynku pracy, oraz wzrost znaczenia Polski na 

arenie międzynarodowej16. 

Okoliczno ści i reakcje na projekt ustawy 

 Tak przedstawiony projekt został przedstawiony do konsultacji sze-

regowi organizacji. W odpowiedzi na projekt ustawy zgłoszono szereg uwag. 

Minister Edukacji Narodowej wskazał na sprzeczność z Kartą Nauczyciela, 

według której Dyrektor ma obowiązek rozwiązania stosunku pracy z nauczy-

cielem, który ukończył 65 rok życia17. Była więc to uwaga o charakterze 

czysto technicznym18. Inni ministrowie z rządu podnosili podobną uwagę co 

do pracowników służby cywilnej. Minister Zdrowia zauważył, że istnieje oba-

wa, że podmioty medyczne nie będą chciały przedłużać umowy z pielęgniar-

kami i położnymi w późniejszym wieku. Stąd też konieczne wydaje się objęcie 

tej grupy zawodowej programem aktywizacji i wsparcia zawodowego19. 

Z kolei, uwagi Krajowej Rady Prokuratury utrzymane były w ostrzej-

szym tonie, co zapewne wynikało z faktu zmniejszenia wcześniejszych przy-

wilejów. W piśmie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej zarzucono, że 

projekt nie przedstawia skutków finansowych wprowadzanych zmian, nie 

relacjonuje w pełni istniejącego stanu rzeczy, nie wyjaśnia potrzeby i celu 

zmian ani też nie charakteryzuje innych niż finansowe skutków prawnych. 

Wśród argumentów za poparciem takiego stanowiska stwierdzono, że system 

emerytalny nie obejmuje instytucji spoczynku sędziów i prokuratorów. Po 

                                                      
15 Art. 17 tamże. 
16 „Zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego. Materiał Informacyjny”. Warszawa 2012. 
17Art. 23 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006, nr 97, 

poz. 674) 
18 Pismo Ministra Edukacji Narodowej z 2 marca 2012, DP – 0210-24/12/KK. 
19 Pismo Ministra Zdrowia z 29 lutego 2012, MZ-PR-WL-022-30193-2/KBO/12. 
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drugie, korzyść z zakładanej reformy byłaby niewielka, gdyż pociągnęłaby 

za sobą opóźnienia w zwalnianiu wakatów20. 

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” w swoim 

piśmie z 28 lutego 2012 roku zarzucił, że projekt ustawy jest zbyt fasadowy21.  

Stanowczy sprzeciw w swoim piśmie wyraziła Polska Partia Pracy. W liś-

cie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej stwierdzono, że sytuacja polskiego 

systemu emerytalnego po wprowadzeniu zmian nie poprawi się, a wręcz po-

gorszy, gdy nie zostaną przeprowadzonego kompleksowe działania w sferze 

ekonomiczno – socjalnej. Jako najpoważniejsze działania postulowała pod-

niesienie płacy minimalnej do poziomu europejskiego oraz zastopowanie 

powszechnego zatrudniania na tzw. umowach śmieciowych22.  

Dosyć interesująca była odpowiedź Prezesa Głównego Urzędu Statysty-

cznego. Podkreślił on, że przeciętna długość życia w Polsce już od dłuż-

szego czasu znacząco odbiega od przeciętnego trwania życia w krajach Eu-

ropy Zachodniej. Po za tym wyrażono wątpliwość co do faktu, że na skutek 

wprowadzenia reformy zwiększy się współczynnik aktywności zawodowej 

w grupie mężczyzn w wieku 55 – 64 lata23. Stąd też założenia dotyczące 

demografii na których w dużej mierze oparto potrzebę wprowadzenie zmian 

w pewnym stopniu odbiegają bądź są trochę wątpliwe, jednakże większość 

założeń przedstawionych nie została podważona. 

Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji wyraził dwie wątpliwości 

odnośnie konstytucyjności ogłoszonego projektu. Pierwsza z nich wiązała 

się z jednakowym traktowania wszystkich osób wobec prawa (w przypadku 

systemu emerytalnego dopuszczalne różnicowanie podmiotów publicznych 

musi opierać się na trzech zasadach, a mianowicie na relewantności, propor-

cjonalności i zgodzie z zasadami, wartościami i normami konstytucyjnymi). 

Stąd też wątpliwość w sprawie braku odniesienia się projektodawców do kwe-

                                                      
20 Pismo Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Prokuratury z dnia 23 lutego 2012, KRP 

001/220/12. 
21 Pismo Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” z siedzibą w Tarnowie 

z 28 lutego 2012 roku 
22 Pismo Polskiej Partii Pracy z 21 lutego 2012 roku. 
23 Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 marca 2012 roku, GP – 08-206-47/2012. 
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stii emerytur górniczych i służb mundurowych (pytanie, czy zostało to celowo 

pominięte, czy też istnieją jakieś inne inicjatywy ustawodawcze w tej dzie-

dzinie). Druga wątpliwość odnosiła się do braku korelacji zmian z istniejącymi 

już przepisami przewidującymi brak możliwości kontynuowania pracy po 65 

roku życia (o czym wspomniano już wcześniej)24. 

Minister Gospodarki w swoim piśmie wyraził potrzebę wprowadzenia 

alternatywnych zmian będących odpowiedzią przyczyny zmian. Należy 

pamiętać o tym, że Ministrem Gospodarki był w ówczesnym czasie przed-

stawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, tworzącego z Platformą Oby-

watelską koalicję, ale mające odrębne zdanie w niektórych aspektach zmian. 

Resort gospodarki proponował zastosowanie elementów mających na celu 

pobudzenie aktywności ludności na polu szeroko pojętej demografii. Cho-

dziło tutaj o stworzenie regulacji zachęcających do zwiększenia liczby uro-

dzeń takich jak zaliczenie do okresów składkowych pełnego wymiaru urlo-

pu macierzyńskiego i rodzicielskiego, albo (tak jak w Czechach) obniżenie 

wieku emerytalnego dla kobiet wychowujących dzieci25. Podobne propo-

zycje przedstawił Minister Rolnictwa. 

Projekt podniesienia wieku emerytalnego został poparty przez Pracodaw-

ców RP. Jednocześnie przedstawiciele tej organizacji zwrócili uwagę na po-

trzebę podjęcia kompleksowych działań w dziedzinie zwiększenia popytu na 

pracę. Za najsłabszy punkt projektu uznano założenie, że podniesienie wieku 

emerytalnego automatycznie wpłynie na podniesienie współczynnika za-

wodowego. Niejasna sytuacja na tym polu implikuje poddanie w wątpliwość 

zwiększenia wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na popra-

wienie tego typu sytuacji organizacja ta zaproponowała własne rozwiązania 

takie jak uelastycznienie czasu pracy, zwiększenie praktyk wspierających 

aktywność zawodową i stworzenie efektywnych programów wsparcia osób 50 

i 60 plus. Oprócz tego zwrócono uwagę na potrzebę profilaktyki i ochrony 

zdrowia, tak aby osoby pracujące w późnym wieku nie miały dużej absencji 

                                                      
24 Pismo Wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji z 29 lutego 2012 roku, RCL.DPS.50-20/12. 
25 Pismo Ministra Gospodarki z dnia 29 lutego 2012 roku, DSA-I-073-2/1/12 
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spowodowanej chorobami, oraz by praca w późnym wieku nie miała negatyw-

nego wpływu na ich zdrowie26.  

Podobnie wątpliwości wobec zjawisk, na które zwrócił uwagę proje-

ktodawca zauważyli członkowie NSZZ Solidarność, jednak ich stanowisko 

było całkiem odmienne niż Pracodawców RP. Zdaniem Komisji Krajowej 

NSZZ Solidarność problemy natury demograficznej i finansowej zostały 

już uwzględnione we wcześniejszych ustawach. Według opiniodawców 

proponowane zmiany mają charakter przedwczesny i służą jedynie chwilo-

wemu pokryciu deficytu finansów publicznych. Zwrócono uwagę na to, że 

kondycja finansowa systemu emerytalnego powinna być poprawiona przez 

zwiększenie środków do niego napływających, a nie jest to gwarantowane 

w pierwszej kolejności przez podwyższenie wieku emerytalnego. Większy 

napływ środków według Komisji Krajowej powinno zagwarantować redu-

kcję alternatywnych form zatrudniania takich jak umowy cywilnoprawne, 

samozatrudnienie. Zwrócono również uwagę na niski poziom płac w Polsce 

w porównaniu na tle Europy. Ponadto projektodawca nie gwarantuje osobom 

pracującym w późnym wieku ochrony na rynku pracy. To wszystko oznacza, 

że w Polsce nie istnieją mechanizmy ekonomiczne i społeczne, które powinny 

być spełnione, aby doszło do podwyższenia wieku emerytalnego27.  

Podobny sprzeciw wyraziło Forum Związków Zawodowych oferując 

alternatywne działania na rzecz poprawy sytuacji Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. Zaproponowano 17 następujących punktów: 

– Wyraźne zapisanie w ustawie zasady elastycznego przechodzenia na 

emeryturę; 

– Likwidacja składek rentowych dla osób w wieku 60+; 

– Płacenie przez budżet za zwolnienia lekarskie osób w wieku 60+ od 

pierwszego dnia zwolnienia; 

                                                      
26 Stanowisko Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej wobec projektu ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Pismo z dnia 13 marca 2012 
roku. CML/0097/03.12/PR 

27 Decyzja Prezydium KK nr 46/12 w sprawie opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, z dnia 
12 marca 2012 roku 
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– Obowiązkowe tworzenie przez pracodawców programu zarządzania 

wiekiem; 

– Pobudzenie III filaru – zmiana w ustawie wprowadzająca ulgi zachęca-

jące pracodawców do inwestowania w emerytury pracowników; 

– Dodatkowe urlopy zdrowotne dla pracowników w wieku 60+; 

– Oskładkowane staże pracownicze; 

– Oskładkowane umowy cywilno-prawne; 

– Ograniczenie stosowania umów na czas określony; 

– Opracowanie reformy edukacyjnej – powiązanej ze zmieniającymi się 

warunkami rynkowymi; 

– Określenie płacy minimalnej na poziomie 50 proc. przeciętnego 

wynagrodzenia; 

– Zwiększenie progów dochodowych ustalanych na potrzeby zasiłków 

rodzinnych; 

– Wspólne opodatkowanie rodziców z dziećmi znajdującymi się na ich 

utrzymaniu lub wprowadzenie kwoty wolnej od podatku na każde 

wychowywane dziecko w rodzinie; 

– Bonus finansowy w I filarze dla kobiet, które urodziły i/lub wychowały 

dziecko w wielkości uzależnionej od liczby dzieci; 

– Opracowanie i wdrożenie programu poprawiającego dostępność star-

szych pracowników do opieki zdrowotnej; 

– Opracowanie i wdrożenie programów ograniczających stres w pracy 

oraz poprawiających warunki BHP; 

– Wprowadzenie powszechnej zasady dziedziczenia co najmniej 80 proc. 

Środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym w ZUS28. 

 

Kwestia podwyższenia wieku emerytalnego spowodowała duże po-

ruszenie polityczne. Sprzeciw wyraziło Prawo i Sprawiedliwość postulując 

możliwość wyboru formy oszczędzania przez ubezpieczonych, a także wpro-

                                                      
28 Opinia Forum Związków Zawodowych dotycząca.: projektu ustawy z dnia 13 lutego 2012 r. o zmianie 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 
przewidującego nowelizację przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 13 marca 2012. L. Dz. FZZ VI/523/13/03/12. 



 

 

FONS 2017 / 2 (6) 

                      I. Artykuły 

98 

wadzenie elastycznego wieku emerytalnego. Podkreślano brak skoordyno-

wanych działań w sferze społecznej i ekonomicznej. Podnoszono ewentu-

alność trudności ze znalezieniem i utrzymaniem pracy przez osoby powyżej 

60 roku życia. Pracownicy tacy, według PiS mogą mieć problemy natury 

zdrowotnej, co przełoży się na wzrost kosztów opieki zdrowotnej i medy-

cyny pracy. Zaburzeniu może także ulec pełnienie przez nich społecznych 

ról babci i dziadka29.  

Opozycja przedsięwzięła szereg środków protestacyjnych. Jeszcze 

przed decyzją rządu o skierowaniu projektu do Sejmu zorganizowano mani-

festację w stolicy30.  

Partie lewicowe przyjęły odmienne strategie. Ruch Palikota zadeklaro-

wał poparcie dla projektów zmian. Sojusz Lewicy Demokratycznej nie godząc 

się na kształt zmian zapowiedział złożenie wniosku o referendum i organi-

zację manifestacji w dniu 1 maja31. Wniosek o zorganizowanie ogólnopol-

skiego referendum, podpisany przez 2 mln osób złożyła do Sejmu NSZZ 

Solidarność. Wśród argumentów podkreślano potrzebę wypowiedzenia się 

społeczeństwa w sprawie zmian w systemie emerytalnym. Podkreślano fakt, 

że partia rządząca idąc do wyborów w swoim programie nie mówiła nic o tak 

poważnych zmianach32. Projekt ten został jednak odrzucony przez posłów 

w marcu 2012 roku33.  

Do gry włączył się również Prezydent RP, który zorganizował debatę 

na temat planowanych zmian. W jej trakcie poruszono nieuchronność dzia-

                                                      
29 http://www.newsweek.pl/polska/pis-zlozylo-w-sejmie-projekty-ustaw--alternatywne-wobec-

reformy-emerytalnej-rzadu-tuska,89778,1,1.html (data dostępu12.04.2017) 
30 http://www.gazetaprawna.pl/galerie/602692,duze-zdjecie,1,manifestacja-pis-ws-wieku-

emerytalnego.html (data dostępu12.04.2017) 
31 http://www.newsweek.pl/polska/sondaz--polacy-przeciw-podniesieniu-wieku-

emerytalnego,91171,1,1.html (data dostępu12.04.2017) 
32 http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/solidarnosc-chce-referendum-w-sprawie-

wieku-emerytalnego ((data dostępu12.04.2017) 
33 http://wyborcza.pl/1,76842,11448974,Sejm___Nie__dla_referendum_w_sprawie_podwyzszenia.html 

(data dostępu12.04.2017) 
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łań wynikającą z przyczyn demograficznych, a także potrzebę wsparcia na ryn-

ku pracy osób powyżej 50 roku życia34.  

Pełnego konsensusu w sprawie projektu nie osiągnięto również w samej 

koalicji rządzącej. Polskie Stronnictwo Ludowe postulowało możliwość 

wcześniejszych emerytur dla kobiet ze względu na ilość posiadanych dzie-

ci. Potem postulat ten został zamieniony na możliwość dopłaty do kapitału 

emerytalnego dla matek środków na późniejsze świadczenia. Ostatecznie 

osiągnięto porozumienie zakładające zrównanie wieku emerytalnego do 67 

roku życia, przy możliwości emerytur częściowych oraz rezygnacji z włą-

czenie do powszechnego systemu emerytalnego rolników35.  

 Przeprowadzone konsultacje i rozmowy wewnątrz koalicji 

spowodowały modyfikacje pierwotnego projektu, złożenie nowego projektu 

z 10 kwietnia 2012 roku. Uchwalono ją 11 maja 2012 roku. 

Kształt ustawy z 11 maja 2012 roku 

 Na mocy wprowadzonej ustawy zrównano wiek emerytalny dla 

kobiet i mężczyzn do poziomu 67 lat. Wiek ten miał zostać osiągnięty dla 

kobiet w 2040 roku i dla mężczyzn w 2020 roku. Regulacje te miały objąć 

kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 roku oraz mężczyzn urodzonych po 

31 grudnia 1947 roku. Miało to mieć miejsce w przypadku wszystkich 

systemów emerytalnych, gdzie kobiety przechodziły na emeryturę w wieku 

60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat36.  

 Ustawa wprowadzała możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę 

(o czym nie było mowy we wcześniejszym projekcie). Przejście takie 

przysługiwać miało kobietom po ukończeniu 62 roku życia i mężczyznom 

po ukończeniu 65 roku. Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia 

                                                      
34 Debata: „Zmiany w systemie emerytalnym są nieuchronne”, 

http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/solidarnespoleczenstwo-bezpieczna-
rodzina/aktualnosci/art,15,zmiany w-systemie-emerytalnym-sa-nieuchronne.html (data 
dostępu12.04.2017) 

35 http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/debata_nad_reforma_emerytalna,9786/ 
(data dostępu12.04.2017). 

36 Uzasadnienie do projektu ustawy z 10 kwietnia 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, s. 2. 
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miało być wypełnienie stażu ubezpieczeniowego, który dla kobiet wyniósł 

co najmniej 35 lat, a dla mężczyzn 40 lat. Do takiego stażu miały być 

wliczane okresy składkowe i nieskładkowe takie jak pozostawanie na 

zasiłku chorobowym, macierzyńskim, pobieraniu wynagrodzenia 

chorobowego, czy świadczenia rehabilitacyjnego. Emerytura taka miała 

wynosić 50% pełnej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przy 

czym nie miała być podnoszona do kwoty najniższej emerytury. Tak 

pobrane emerytury miałyby zostać częściowo odliczone od kapitału 

składkowego. Emerytura taka podlegałaby waloryzacji i byłaby wypłacana 

bez względu na wysokość dochodów jakie osiągane były z tytułu stosunku 

pracy. Nie brano również pod uwagę konieczności rozwiązania stosunku 

pracy37. Również rolnicy, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego mogli 

otrzymać emeryturę rolniczą38.  

 Przedłużenie wieku emerytalnego dotyczyło również rolników, a także 

przechodzenia w stan spoczynku sędziów oraz prokuratorów. oprócz tych 

urodzonych przed 31 grudnia 2017 roku. Nie zmieniono wieku uprawnia-

jącego do świadczeń o charakterze wygasającym, takich jak emerytury po-

mostowe, czy świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli39. W przypadku 

prokuratora wojskowego wzięto pod uwagę (częściowo ze względów oszczę-

dnościowych) zawieszenie prawa do emerytury lub renty, jeżeli zajmuje on 

dalej swoje stanowisko pomimo osiągnięcia wieku uprawniającego do przejś-

cia w stan spoczynku40. 

 Fakt zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn przełożył 

się również na zrównanie okresu składkowego i nieskładkowego, warun-

kującego prawo do podwyższania świadczenia emerytalnego tak by osią-

gnięta została kwota emerytury minimalnej. W ustawie założono więc sto-

pniowe podwyższanie okresów z 20 do 25 lat dla kobiet. Na wskutek tego 
                                                      
37 Art. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 11 maja 2012 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637). 
38 Art.5 pkt. 2 tamże. 
39 Uzasadnienie do projektu ustawy z 10 kwietnia 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, s. 4. 
40 Art. 4 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 maja 2012 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-

duszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637). 
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zabiegu staż ten miał być wyrównany do obecnego u mężczyzn stażu do 31 

grudnia 2021 roku41. 

 Zwiększono również okres (do 67 lat) do którego dolicza się hipo-

tetyczne lata przy ustalaniu renty z tytułu niezdolności do pracy42. Zmniej-

szono podstawę obliczania emerytury o kwotę stanowiącą sumę wcześniej 

pobranych emerytur przyznanych przed osiągnięciem wieku emerytalne-

go43. Zmodyfikowano również rządowy program „Solidarność Pokoleń. 

Działania dla zwiększenia aktywności osób w wieku 50 plus”, postanawia-

jąc przygotować oddzielny program dla osób powyżej 60 roku życia44. 

 Po konsultacjach wzięto także pod uwagę pojawiający się w nich 

postulat umożliwiający dobrowolne opłacanie składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe dla wszystkich osób, łącznie z tymi, które nie 

spełniają warunków do obowiązkowego objęcia45. 

 Ustawodawca biorąc pod uwagę, że zmiany wpłyną na sytuacją gospo-

darczą i społeczną państwa postanowił o potrzebie przeglądu funkcjonującego 

systemu. Informacje takie miały być przedstawiane co cztery lata46.  

 Przegłosowana ustawa weszła w życie 1 stycznia 2013 roku. 

Skutki wprowadzenia ustawy dnia 11 maja 2012 roku  
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z funduszu  
ubezpiecze ń społecznych oraz niektórych ustaw 

 Podniesienie wieku emerytalnego na mocy ustawy z 11 maja 2012 

roku spotkało się  z dużą falą komentarzy w społeczeństwie. Nie powinno 

to dziwić, gdyż ustawa swoją materią obejmowała zabezpieczenie 

jednostek w późniejszym okresie życia. De facto przesuwała ona 
                                                      
41 Uzasadnienie do projektu ustawy z 10 kwietnia 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, s. 6. 
42 Art. 1 pkt. 14 Ustawy z dnia 11 maja 2012 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637)  
43 Art. 1 pkt. 6 lit. b Ustawy z dnia 11 maja 2012 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-

duszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637). 
44 Art. 26 tamże.  
45 Art. 9 pkt. 2 – 8 tamże.  
46 Uzasadnienie do projektu ustawy z 10 kwietnia 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, s. 6. 
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możliwość skorzystania z tej możliwość o dwa lata u mężczyzn i siedem lat 

u kobiet.  

 Poszczególne zapisy ustawy zostały zaskarżone do Trybunału Konstytu-

cyjnego. Poszczególne zapisy ustawy zostały zaskarżone przez grupę posłów, 

Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Wśród zaskarżonych artyku-

łów jako niezgodne z Konstytucją zostały uznane tylko artykuły: 

– „Art. 26b ustawy powołanej w punkcie 3 w zakresie, w jakim uzyska-

nie uprawnienia na warunkach w nim przewidzianych nie jest ograni-

czone terminem i przez to nie jest zharmonizowane ze zrównaniem 

wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn47„, 

– „Art. 19a ustawy powołanej w punkcie 9 w zakresie, w jakim uzyska-

nie uprawnienia na warunkach w nim przewidzianych nie jest ograni-

czone terminem i przez to nie jest zharmonizowane ze zrównaniem wie-

ku emerytalnego kobiet i mężczyzn48„. 

 

Trybunał nie zakwestionował więc najważniejszych zapisów ustawy, 

które budziły największe emocje w społeczeństwie. 

 Jeszcze w trakcie końcowych negocjacji nad kształtem ustawy reak-

cje społeczne na plany rządu nie były przychylne. Poniżej przedstawiono 

wyniki badania przeprowadzonego przez CBOS po przyjęciu przez parla-

ment ustawy. Na początek przedstawiono, jak prezentowały się odpowiedzi 

Polaków na pytanie, czy są za podwyższeniem wiek emerytalnego. 

Jak wynika z danych przedstawionych na poniżższym wykresie w kwie-

tniu 2012 roku 63% pytanych było zdecydowanie przeciwnych podwyższe-

niu wieku emerytalnego dla mężczyzn. Podobnie było w przypadku pod-

wyższenia wieku emerytalnego dla kobiet, gdyż zdecydowanie przeciwnym 

było 71% respondentów. Był to nieznaczny spadek w porównaniu z poprzed-

nim miesiącem, ale odsetek przeciwnych zmianom pokazywał dobitnie, że 

ustawa spowodowała duże niezadowolenie społeczne. 

 

                                                      
47 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 maja 2014, sygn. akt K 43/12. 
48 Tamże. 
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Rys. 3. Odpowiedź Polaków na pytanie: „Czy są Państwo za podwyższeniem 

wieku emerytalnego do 67 roku życia49 

 

 Niezbyt dobrze przyjęto również kompromis wewnątrz koalicji 

rządzącej. Na drugim wykresie przedstawiono reakcje respondentów na 

kompromis koalicyjny. 

 Jak wynika z danych przedstawionych na poniższym wykresie 66 % 

ankietowanych uważało, że kompromis w sprawie wewnątrz koalicji w zbyt 

małym stopniu uwzględnia oczekiwania większości obywateli. 13% res-

pondentów oceniało kompromis jako słaby, biorąc pod uwagę kryteria po-

trzeb budżetu państwa wynikających z pogarszającej się sytuacji demogra-

ficznej. Tylko 11 % respondentów uznało, że takie rozwiązania są dobre dla 

finansów państwa. Jak więc widać, starania PSL, aby być może wyjść z pe-

wnego rodzaju korzyścią (lub nie stracić aż tak wiele) z całej tej sytuacji 

okazały się niewystarczające. Niezadowolonych ze zmian było bowiem bardzo 

dużo we wszystkich elektoratach partii politycznych. 

 

                                                      
49 Komunikat z badań CBOS. BS/57/2012, Warszawa 2012, s. 2. 
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Rys. 4. Reakcje respondentów na kompromis koalicji PO - PSL w sprawie 

podwyższenia wieku emerytalnego50 

 

 W poniższej tabeli przedstawiono jaki stosunek do podwyższenia 

wieku emerytalnego mieli członkowie poszczególnych elektoratów.  

 Jak wynika z danych przedstawionych w poniższej tabeli wśród ele-

ktoratu ówczesnej partii rządzącej była blisko połowa przeciwników plano-

wanych zmian (45% ankietowanych). Było ich więcej niż zwolenników 

podwyższenia wieku emerytalnego. Jeszcze większe niezadowolenie wyra-

żał elektorat drugiego koalicjanta, tj. Polskiego Stronnictwa Ludowego – 

reformie sprzeciwiał się 82 % ankietowanych. Największy odsetek przeciw-

ników reformy był wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (96% ankie-

towanych). Można śmiało sformułować stwierdzenie, że sprzeciw wobec 

podwyższenia wieku emerytalnego stał się wspólnym obszarem dla wybor-

ców wszystkich partii. Nietrudno się więc domyślić, że kwestia ta miała 

stać się jednym z wiodących tematów kampanii wyborczych w roku 2015, 

kiedy to wybierano zarówno prezydenta jak i parlament.  

                                                      
50 Tamże, s. 4. 
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Tab. Członkowie elektoratów poszczególnych partii wobec 

podwyższenia wieku emerytalnego51 

Stosunek do podwyższania wieku emerytalnego 

Przeciwnicy 

podwyższania 

wieku 

emerytalnego 

kobiet i 

mężczyzn 

Przeciwnicy 

podwyższania 

wieku 

emerytalnego 

kobiet 

(wyłącznie) 

Zwolennicy  

podwyższania 

wieku 

emerytalnego 

kobiet i 

mężczyzn 

Inne 

sytuacje 

 

 

 

Potencjalne 

elektoraty 

w procentach 

PO 45 18 33 4 

SLD 72 10 16 2 

Ruch 

Palikota 

76 2 22 0 

PSL 82 9 6 3 

PiS 96 3 1 0 

 

 Podczas kampanii prezydenckiej wielokrotnie pytano kandydatów o 

ich poglądy na ten temat. Przed pierwszą turą wyborów prezydenckich 

tylko Bronisław Komorowski unikał udziału w debatach.  

 Pierwszy z kandydatów Grzegorz Braun był w ogóle przeciwnikiem 

instytucji takiej jak ZUS i obowiązkowych ubezpieczeń społecznych nawo-

łując do całkowitej wolności w dziedzinie decydowania o swojej emery-

turze. Kandydat na prezydenta z ramienia PIS, Andrzej Duda był za przy-

wróceniem poprzedniego wieku emerytalnego, deklarując cofnięcie zmian 

po objęciu przez niego urzędu. Andrzej Jarubas, będący kandydatem z ramie-

nia PSL twierdził, że nie ma możliwości cofnięcia zmian, gdyż zaowoco-

wałyby podniesieniem podatków i składek na ZUS. Janusz Korwin Mikke 

deklarował, że po objęciu urzędu przywróci poprzedni wiek emerytalny i wy-

płaci wszystkim odszkodowania, aby stało się zadość sprawiedliwości spo-

                                                      
51 Tamże. 
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łecznej. Dla kolejnego kandydata, Mariana Kowalskiego podwyższenie wieku 

emerytalnego i wcześniejszy, jego zdaniem „rabunek środków z OFE” było 

złamaniem umowy społecznej52.  

Kandydujący na prezydenta Paweł Kukiz stwierdził, że przed podję-

ciem decyzji odnośnie zmian wieku emerytalnego zwołałby Radę Gabine-

tową, przeprowadził konsultacje społeczne i najprawdopodobniej rozpisał 

referendum. Podobny pomysł referendum zaproponowała Magdalena Ogó-

rek. Brała również pod uwagę możliwość przejścia na emeryturę uzależnio-

ną od stażu pracy. Janusz Palikot stwierdził, że nie przywróciłby poprzed-

niego wieku emerytalnego, gdyby został prezydentem. Był za to, za wpro-

wadzeniem tzw. emerytury obywatelskiej w wysokości 2000 złotych. Dod-

atkowo twierdził, że ZUS i KRUS powinien zbankrutować, gdyż cały sy-

stem może zbankrutować. Paweł Tanajno był za przeprowadzeniem referen-

dum jednocześnie zdając sobie sprawę, że obniżenie wieku emerytalnego 

może się przełożyć na większe podatki i składki na ZUS. Jacek Wilk był 

zdania, że należy dążyć do takiego systemu emerytalnego, w którym ubezpie-

czeni sami będą odkładać na emeryturę na którą będą przechodzić w czasie 

według własnego uznania53.  

Zajęcie przez Bronisława Komorowskiego drugiego miejsca w I turze 

wyborców (co było tym większym szokiem, gdyż oczekiwano, że zapewni 

on sobie reelekcję już po I turze) zmusiło go do działania, w szczególności 

zaś na tych polach, w których był on punktowany przez przeciwników. Jed-

nym z takich obszarów była kwestia wieku emerytalnego.   

Reakcją Bronisława Komorowskiego było złożenie własnego proje-

ktu ustawy emerytalnej. Jej podstawowym założeniem była możliwość 

przejścia na emeryturę po osiągnięciu czterdziestoletniego stażu pracy. 

Opinia publiczna została poinformowana, że prace nad projektem trwać 

miały od dłuższego czasu, a nie tylko z okazji wyborów prezydenckich. Ich 

celem miało być ulepszenie wprowadzonej reformy, a nie jej cofanie. 

Minister prezydencka zaznaczyła, że „Punktem wyjścia jest 40 lat stażu 
                                                      
52 www.czasdebaty.pl/news-wybory-2015-kandydaci-na-prezydenta-i-ich-poglady,nId,1728716 (data 

dostępu: 10.05.2017). 
53 Tamże. 
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pracy, a nie stażu ubezpieczeniowego. Chcę podkreślić, to są dwie różne 

kategorie. (…) Tak jak w przypadku emerytur częściowych uwzględnia się 

wszystkie okresy ubezpieczenia, również okresy nieskładkowe, również 

uzupełnia się o okresy pobierania renty na przykład z tytułu niezdolności do 

pracy, tu w tym przypadku te 40 lat będzie dotyczyć tylko i wyłącznie 

okresu opłacania składek, a więc (jest to) dla tych osób, które były cały 

czas aktywne zawodowo54„. Staż pracy został więc tutaj scharakteryzowany 

jako okres pracy zawodowej. Należy zadać sobie pytanie, czy tego typu 

zmiany nie były tylko pewnego rodzaju kosmetyką, która de facto nie miała 

większego wpływu na konstrukcję reformy. Przykładowo, kobieta przed 

wprowadzeniem ustawy z 11 maja 2012 roku mogła przejść na emeryturę w 

wieku sześćdziesięciu lat. Gdyby projektowana ustawa weszła w życie, aby 

przejść na emeryturę po ukończeniu sześćdziesiątego roku życia musiałaby 

pracować nieprzerwanie od dwudziestego roku życia. Taka optymistyczna 

prognoza nie bierze pod uwagę zmian makroekonomicznych na rynku pra-

cy, oraz faktu, że kobiety z racji urodzenia i wychowywania dzieci pozo-

stają na okresach zasiłkowych. Dodatkowo kobiety musiałyby pracować 

nieprzerwanie również w okresie kształcenia na studiach wyższych. Bar-

dziej realnie wyglądało to w przypadku mężczyzn, którym na wskutek 

reformy z 2012 roku „dodano” tylko dwa lata do wieku emerytalnego, a nie 

siedem jak w przypadku kobiet.  

Projekt reformy został skierowany do konsultacji do Ministra Pracy i Po-

lityki Społecznej, central związków zawodowych oraz organizacji zrzesza-

jących pracodawców. Na wskutek przegrania walki o fotel prezydencki 

Bronisław Komorowski wycofał projekt ustawy. Na stronie kancelarii 

prezydenckiej tłumaczono to tym, że „krótki okres, jaki pozostał do zakoń-

czenia kadencji oraz konieczność  przeprowadzenia szerokich konsultacji 

publicznych i politycznych projektu ustawy przewidującego możliwość 

przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytal-

nego przez osoby posiadające co najmniej 40-letni staż składkowy, przesła-

                                                      
54http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/873220,nowelizacja-ustawy-emerytalnej-

prezydencki-projekt-przekazany-partnerom-spolecznym.html (data dostępu: 10.05.2017). 
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nego w piątek do konsultacji społecznych, powodują, że niemożliwe jest 

przeprowadzenie w całości procesu konsultacyjnego i legislacyjnego pro-

jektu ww. ustawy”55. 

Wybory prezydenckie nie były jedyną okazją do burzliwej debaty na 

temat ustawy dotyczącej wieku emerytalnego. Kolejną były wybory do par-

lamentu, czyli de facto dotyczyły one instytucji mających większy wpływ 

na przeprowadzenie zmian niż prezydent.  

Z kategorycznym powrotem do stanu sprzed ustawy z 11 maja 2012 

startowało do wyborów Prawo i Sprawiedliwość. Punktem wyjścia było 

poparcie dla prezydenckiego projektu obniżenia wieku emerytalnego. Partia 

zapowiadała dogłębny przegląd systemu emerytalnego, debatę publiczną 

zakończoną referendum na temat najważniejszych zmian. Jednym z aspek-

tów, który miałby być poruszony w trakcie głosowania była przyszłość 

Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zapowiedziano również utworzenie 

specjalnego funduszu, z którego środki miałyby być przeznaczone na walo-

ryzację najniższych świadczeń. Pomysł obniżenia wieku emerytalnego oraz 

inne propozycję takie jak Program 500 plus czy zwiększenie kwoty wolnej 

od podatku były krytykowane przez politycznych oponentów ze względu na 

duże obciążenie dla budżetu56.  

Platforma Obywatelska skupiła się w swoim programie (oprócz pun-

ktowania kosztów propozycji swojego głównego oponenta) na obronie 

założeń skonstruowanej przez siebie reformy. Jeden z czołowych przedsta-

wicieli ugrupowania, Dariusz Rosati powiedział, że „Dokonaliśmy wielkiej 

reformy, polegającej na tym, że wydłużyli śmy wiek emerytalny i ograni-

czyliśmy przywileje związane z możliwością wcześniejszego przechodze-

nia na emeryturę. To jest dorobek ostatniej kadencji. Uważamy, że w tej 

                                                      
55 http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-

komorowskiego/aktualnosci/wydarzenia/art,3270,kprp-wycofuje-projekt-ustawy-emerytalnej-z-
procedury-konsultacji.html (data dostępu: 10.05.2017). 

56 http://wiadomosci.onet.pl/wybory-parlamentarne-reforma-systemu-emerytalnego-programy/retnq5 
(data dostępu10.05.2017). 
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chwili naszym podstawowym zadaniem jest go obronić, ponieważ z lewa  

i z prawa pojawiają zakusy, żeby przywrócić poprzedni system57.” 

Startująca po raz pierwszy do parlamentu Nowoczesna była zdania, 

że wiek emerytalny 67 lat powinien zostać utrzymany. Dodatkowo stop-

niowo powinno się wycofywać przywileje emerytalne dla osób wchodzą-

cych na rynek pracy oraz promować prywatne sposoby odkładania na eme-

ryturę. Zdaniem przedstawicieli partii KORWIN podstawą systemu po-

winna być wolność decydowania o swoim zabezpieczeniu. Wiek emery-

talny dla osób, które pracowały przed wejściem w życie reformy powinien 

zostać obniżony. Wyższy wiek emerytalny powinien dotyczyć tylko osób 

obejmowanych ubezpieczeniem po wejściu w życie zmian58. 

Polskie Stronnictwo Ludowe było za funkcjonowaniem systemu eme-

rytalnego związanego ze stażem pracy. Poniekąd było to nawiązanie do pro-

jektu Bronisława Komorowskiego. Zaznaczano, że w przypadku osób, które 

nie osiągnęły wymaganego warunku czterdziestu lat stażu pracy warunkiem 

przejścia na emeryturę byłoby osiągnięcie sześćdziesiątego siódmego roku 

życia. Tak wypłacane świadczenie miałoby charakter emerytury obywatelskiej59.  

Zjednoczona Lewica zamiast podwyższania wieku emerytalnego pro-

ponowała promowanie zatrudniania na umowę o pracę. Blok wyborczy był 

za możliwością uzależnienia przejścia na emeryturę od stażu pracy w wyso-

kości czterdziestu lat dla mężczyzn i trzydziestu pięciu dla kobiet. Na staż 

pracy wpływałoby również pozostawanie na tzw. umowach śmieciowych. 

Podobnego zdania co do promocji umów o pracę była Partia Razem60.  

Z kolei ruch Kukiz 15 był za ogólnopolską debatą na temat wieku 

emerytalnego. Paweł Kukiz był również bliski ugrupowaniu Janusza Kor-

wina Mikkego jeżeli chodzi o fakt, że ustawa nie powinna obowiązywać 

wstecz, tak więc osoby ubezpieczone przed 11 maja 2012 powinny pozo-

stać na starych zasadach61.  

                                                      
57 Tamże. 
58 Tamże. 
59 Tamże. 
60 Tamże. 
61 Tamże. 
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Wybory parlamentarne zakończyły się dużym sukcesem Prawa i Spra-

wiedliwości, które otrzymało bezwzględną większość w Sejmie oraz Sena-

cie. Wynik taki można zinterpretować jako to, że większość Polaków jest 

przeciwna podwyższaniu wieku emerytalnego. Zwycięska partia otrzymała 

więc mandat do przeprowadzenia zapowiadanych zmian.  

Nowy obóz rządzący realizację obietnicy wyborczej w dziedzinie 

wieku emerytalnego oparł na poparciu prezydenckiego projektu ustawy ob-

niżającej ten wiek. Pod koniec listopada 2015 prezydent zdecydował się na 

skierowanie do Sejmu dwóch projektów ustaw, z których jedna dotyczyła 

obniżenia wieku emerytalnego (druga zaś kwoty wolnej od podatku docho-

dowego od osób fizycznych).  

Głównymi założeniami projektu ustawy o zmianie ustawy o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych in-

nych ustaw było przywrócenie wieku uprawniającego do przejścia na eme-

ryturę do sześćdziesięciu pięciu lat dla mężczyzn i sześćdziesięciu lat dla 

kobiet. Dotyczył on świadczeń wypłacanych zarówno z ZUS jak i KRUS62.  

Prace nad projektem trwały przez większość 2016 roku. W trakcie 

prac pojawiało się wiele wątpliwości dotyczących kosztów tego typu roz-

wiązań oraz widma niskich, głodowych świadczeń emerytalnych. Wydaje 

się, że prezydent zdawał sobie sprawę z tego, że przejście na emeryturę na 

zasadach obowiązujących do końca 2012 roku przełoży się na niskie świad-

czenia. Tłumaczyć to może stosowaną retorykę podkreślającą fakt, że przy-

wrócony wiek emerytalny nie jest przymusem, ale możliwością z jakiej można 

skorzystać. Andrzej Duda mówił bowiem, że „Ta ustawa przewiduje prawo 

obywatela do przejścia na emeryturę dla kobiet w 60, mężczyzn w 65 roku 

życia. Prawo, a więc coś, z czego będzie można skorzystać, ale nie będzie 

przymusu. Jeżeli ktoś będzie chciał się zdecydować na przejście na emery-

turę, będzie mógł to zrobić. Jeżeli będzie chciał pracować nadal, będzie 

mógł pracować nadal (...) Wybór pozostawiony jest każdemu pracownikowi 

w zależności od tego, jak widzi swoje dalsze życie, jakie ma plany i czym chce 

                                                      
62 http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,2,prezydenckie-projekty-ustaw-w-

sejmie.html  (data dostępu: 11.05.2017). 
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się zająć63„. Można zaryzykować stwierdzenie, że daje to niektórym ubez-

pieczonym następującą alternatywę: albo przechodzą w wieku sześćdziesię-

ciu (kobiety), lub sześćdziesięciu pięciu lat (mężczyźni) i liczą się z tym, że 

mogą mieć głodowe emerytury lub pracują jeszcze dłużej, żeby otrzymy-

wać później wyższe wypłaty. Niesie to za sobą wiele negatywnych kon-

sekwencji, które wymagają dopracowania legislacyjnego. W debacie nad 

projektem, prezydenta wspierali ministrowie rządu, w tym minister rozwoju 

regionalnego i finansów Mateusz Morawiecki, który twierdził, że obciąże-

nie budżetu obniżeniem wieku emerytalnego powinno być i będzie kompen-

sowane poprawą jakości i pracy, dostępnością kapitału i technologii oraz usz-

czelnieniem systemu podatkowego, w tym poprawą ściągalności VAT64. 

Ustawa została uchwalona przez parlament 16 listopada 2016 roku. 

Artykuł 1, paragraf 11 traktował o tym, że „art. 27 i art. 27a otrzymują 

brzmienie: 

Art. 27. Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. 

przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: 

1. osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co 

najmniej 65 lat dla mężczyzn; 

2. mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla 

kobiet i 25 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 27a65„. 

 

Z kolei rolnicy do końca 2017 roku mieli możliwość przechodzenia 

na wcześniejszą emeryturę w wieku pięćdziesięciu pięć lat przez kobiety  

i sześćdziesięciu lat przez mężczyzn66. Podobne zasady ustalono dla sę-

dziów i prokuratorów, jeżeli osiągnęli oni odpowiedni staż pracy67. 
                                                      
63 http://www.polskieradio.pl/42/3165/Artykul/1705962,Prezydent-Andrzej-Duda-podpisal-ustawe-

obnizajaca-wiek-emerytalny-Bedzie-obowiazywac-od-1-pazdziernika-2017-roku (data dostępu: 
11.05.2017). 

64 http://www.polskieradio.pl/42/3165/Artykul/1705962,Prezydent-Andrzej-Duda-podpisal-ustawe-
obnizajaca-wiek-emerytalny-Bedzie-obowiazywac-od-1-pazdziernika-2017-roku (data dostępu: 
11.05.2017). 

65 Art. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 38 2017.10.01). 

66 Tamże. 
67 Tamże. 



 

 

FONS 2017 / 2 (6) 

                      I. Artykuły 

112

Prezydent podpisał nową ustawę 19 grudnia 2016, przy czym wcho-

dzi ona w życie od 1 października 2017 roku, co jest podyktowane potrzebą 

prac o charakterze technicznym i prawnym, takich jak zmiana systemu in-

formatycznego ZUS czy wdrożenia procedury zamówień publicznych68.  

Wdrożone zmiany spotkały się z pozytywnym odzewem społecznym. 

W badaniu przeprowadzonym w październiki 2016 roku przez CBOS 

można przeczytać, że za obniżeniem wieku emerytalnego było 84% ankie-

towanych przy sprzeciwie 12% respondentów. Jako kryterium decydujące  

o nabyciu praw emerytalnych wskazano staż pracy (89% pytanych), potem 

zaś wiek (74% pytanych), zawód (73% pytanych), płeć (72% ankietowa-

nych), branża (62% pytanych)69. Większe rozbieżności w grupie badawczej 

wzbudziło pytanie o alternatywę wcześniejszego przejścia na emeryturę, 

czy dalszej pracy w przypadku niskich świadczeń.  

Jak wynika z danych 42% mężczyzn byłoby w stanie kontynuować 

pracę powyżej ustawowego wieku. 47% respondentów wybrałoby niższe 

świadczenie emerytalne. Taka rozbieżność z wynikami kobiet wynika być 

może z późniejszego wieku emerytalnego u mężczyzn. 

Wnioski 

Kwestia zabezpieczenia emerytalnego jest jednym z ważniejszych 

obszarów funkcjonowania państwa w obecnym kształcie. Gwarantować ma 

on osobom w wieku poprodukcyjnym środki na dalsze bytowanie. Polski 

system jest w zasadzie oparty na finansowaniu emerytur z danin publiczno-

prawnych płaconych przez osoby pracujące na rzecz ówczesnych im eme-

rytów. Rodzi to ryzyko zachwiania finansów państwa lub niskich świad-

czeń w przypadku wzrostu ludności w wieku poprodukcyjnym i spadku 

ludności w wieku produkcyjnym. Obawa ta była jednym z głównych po-

wodów złożenia projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jego głównym założeniem było 

zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn 

                                                      
68 Tamże. 
69 Opinie o obniżeniu wieku emerytalnego. Raport z badań 140/2016. CBOS, październik 2016, s. 2. 
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do sześćdziesiątego siódmego roku życia. Była to jedna z wielu zmian 

wprowadzanych do systemu emerytalnego skonstruowanego na mocy re-

formy w 1998 roku. Wydaje się jednak, że nie była to zmiana konse-

kwentna w porównaniu z innymi działania w latach 1999 – 2012. Z jednej 

strony w tym okresie wprowadzono przywileje dla niektórych grup zawo-

dowych, z drugiej zaś zdemontowano de facto system Otwartych Funduszy 

Emerytalnych. Ten drugi krok niejako poprzedzał ustawę z maja 2012 roku 

i nie przysporzył ekipie rządzącej popularności, gdyż był przez niektórych 

odbierany jako skok na prywatne środki celem podreperowania budżetu. 

Jednakże wygrane wybory parlamentarne utwierdziły ją w przekonaniu do 

dalszych działań. Wydaje się jednak, że wprowadzanym zmianom nie to-

warzyszył mandat społeczny. Zwycięska partia nie nagłaśniała w swoim 

programie chęci zmiany wieku emerytalnego, co można odebrać jako dzia-

łanie wbrew społeczeństwu. Drugą wątpliwością podnoszoną przez nie-

które siły polityczne była ewentualność naruszenia umowy społecznej, po-

przez zmianę wcześniej ustalonych warunków przejścia na emeryturę. 

Wydaje się, że system emerytalny w Polsce wymaga zmian, które 

uchroniłyby go przed niekorzystnymi zmianami w przeszłości. Wydaje się 

jednak, że ustawa z maja 2012 była wprowadzona zbyt szybko i gwałtow-

nie, tak że spotkała się z dużym sprzeciwem społecznym. Faktem było cho-

ciażby to że swój sprzeciw wyraziły w konsultacjach wszystkie organizacje 

związkowe z Solidarnością na czele. Szybko nowa ustawa została potrak-

towana jako narzucony z góry akt prawny, przy braku wzięcia pod uwagę 

sytuacji osób, które mogą mieć problem ze zdrowiem lub utrzymaniem pra-

cy, nieliczeniu się z argumentacją pracujących. Podnoszono również fakt, 

że nie uruchomiono kompleksowych i skoordynowanych działań w dzie-

dzinie makroekonomicznej, która mogłaby przełożyć się na przykład na 

poprawę sytuacji demograficznej. Sytuacji nie poprawiło wprowadzenie 

konstruktu wcześniejszych emerytur częściowych.  

Cofnięcie ustawy z maja 2012 roku oznacza de facto powrót do 

stanu sprzed jej obowiązywania. Podczas walki politycznej o jej kształt 

pojawiły się nowe propozycje podejścia do kwestii przechodzenia na eme-
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ryturę takie jak uwzględnienie stażu pracy, czy większa ekonomiczność 

pracy po osiągnięciu ustawowego wieku. Wydaje się, iż nie jest to koniec 

zmian w omawianych obszarze. Materia ustaw jest bowiem bardzo deli-

katna społecznie i może wiązać się z ponoszeniem dużych kosztów poli-

tycznych. Być może za jakiś czas wypracowane zostaną rozwiązania zbli-

żone do tych wprowadzonych w maju 2012 roku. Na razie jednak nie 

można mówić o długofalowych konsekwencjach omawianej ustawy, gdyż 

de facto za niedługo przestanie ona obowiązywać. 
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mgr Patrycja Sołtysiak 

Geneza i ewolucja prawnej regulacji instytucji 
Rzecznika Praw Dziecka w Polsce 
 

Instytucjonalny model ombudsmana jest zróżnicowany zarówno pod 

względem podstawy prawnej działania, struktury organizacyjnej jak i kompetencji 

przysługującej podmiotom powołanym do obrony – ochrony pewnych wartości.  

Ab initio należy podkreślić, iż pierwszy na świecie urząd RPD – Bar-

neombudet został powołany w Norwegii na mocy ustawy z dnia 5 marca 

1981 roku. Utworzono samodzielny i niezależny organ państwa o takiej 

właśnie nazwie, powołany przez króla do realizacji dwóch głównych zadań, 

a mianowicie: 

1. podejmowania wszelkich możliwych działań mających na celu ochronę 

praw dzieci i poprawę ich warunków życia; 

2. promowania praw dzieci w ustawodawstwie państwowym, a zwłaszcza 

w przepisach dotyczących statusu dzieci w instytucjach. 

 

Instytucja Barneombudet stała się zatem pierwowzorem, odpowied-

nikiem i standardem, który w następnych latach znalazł swoich naśladow-

ców w wielu państwach na całym świecie, pod różnymi nazwami, różnie 

zorganizowanych i usytuowanych w strukturze organizacyjnej państwa1. 

Dla określenia statusu Rzecznika Praw Dziecka jako podmiotu prawa 

publicznego istotne jest odwołanie się do informacji na temat genezy usta-

nowienia instytucji Rzecznika Prawa Dziecka w polskim porządku praw-

nym oraz jej dalszej ewolucji ustrojowo-prawnej.  

Popularyzacja idei ombudsmana, dowodzi, że organ ten może funkcjo-

nować w różnych systemach politycznych, jej rodowód związany jest z krę-

giem skandynawskiej kultury prawa, rozciągnął się na inne kraje europej-

                                                      
1Zob. R. M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2013 r., 

s. 671 – 672. 
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skie i pozaeuropejskie. W ostatnich latach zaobserwować można multipli-

kację instytucji o charakterze ombudsmańskim i quasi – ombudsmańskim2. 

Należy zwrócić uwagę, iż stworzenie instytucjonalnego systemu och-

rony praw poszczególnych grup społecznych w postaci ombudsmana wiąże 

się z szeroko rozumianą ochroną tych podmiotów, a przez organ ochrony 

prawnej rozumie się organ powołany specjalnie do sprawowania ochrony 

prawnej i specjalnie pod tym kątem zorganizowany3.  

Rosnąca popularność idei ombudsmana w świecie nie została bez 

wpływu na środowiska polityczne i prawnicze w Polsce. Choć idea ombud-

smana znalazła początkowo skromne odzwierciedlenie w polskiej literatu-

rze, to jako jeden z nielicznych pionierów opowiadała się za wprowadze-

niem takiej instytucji do porządku prawnego w latach siedemdziesiątych 

XX wieku J. Stembrowicz4. Przez kolejne lata zarówno doktryna, jak i przed-

stawiciele polityki nie uczynili nic, by powołanie ombudsmana do spraw 

dzieci stało się faktem. Przez długie lata polska nauka zachowywała dystans 

wobec wprowadzenia do polskiego porządku prawnego tej instytucji. W to-

ku dyskusji nad kształtem instytucji ombudsmana do spraw dzieci w Polsce, 

zwracano uwagę, że jako nowo tworzona instytucja powinna się ona odnaj-

dować w istniejącej sytuacji polityczno – społecznej i powinna mieć zagwa-

rantowaną niezależność od rządu, układów politycznych i partyjnych, 

zatem instytucja ta powinna cechować się apolitycznością i niezależnością 

w swej działalności. Stworzeniu projektu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka 

towarzyszył główny jej cel – czyli stworzenie nowych skutecznych form 

ochrony praw dzieci w Polsce, na wzór istniejących już w innych krajach 

instytucji ombudsmańskich. Chciano stworzyć organ państwowy5, zaliczany 

do organów kontroli – ze względu na powierzone mu funkcje, przy czym 

kontrola ta powinna być skierowana bezpośrednio na ochronę praw i dobra 
                                                      
2 Szerzej na temat rodowodu i rozwoju instytucji ombudsmana na świecie zob. P. Sołtysiak, The 

institution of the ombudsman – orgins, concept, characteristics and typology, Przegląd Prawa 
Publicznego nr 12/2015, s. 88-102. 

3 S. Wołdyka, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1968, s. 24. 
4 J. Stembrowicz, Od ombudsmana do mediatora, Miesięcznik Literacki, nr 12/1973 s 47. 
5 O pojęciu organu państwowego zob. Z. Jarosz, System organów państwa – zagadnienia ogólne [w:] 

Z. Jarosz, S. Zawadzki, Wstęp do nauki prawa konstytucyjnego, Warszawa 1974, s. 224 i n. 
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dzieci. Zatem charakter tego organu powinien być określony – jako pań-

stwowy organ kontroli – organ ochrony prawnej6  - dzieci. Organ ten ma 

być również - organem kontroli administracji, a w zakresie nie objętym 

zasadą niezawisłości sędziowskiej również organem kontroli wymiaru 

sprawiedliwości7. Zatem dążono do utworzenia w Polsce oprócz już fun-

kcjonującego od dnia 15 lipca 1987 roku ustawy o Rzeczniku Praw Oby-

watelskich8 do utworzenia innego równorzędnego i samodzielnego organu, 

któremu powierza się zadania stania na straży określonego prawa – prawa 

dziecka. Pierwszy RPO, z uwagi na bardzo duży napływ różnorodnych 

spraw do jego biura, zaangażował się w działania promujące wyspecjalizo-

wanie instytucji ombudsmana. Wychodził więc z odważnymi propozycjami 

reformy zmierzającej do utworzenia ombudsmanów do spraw dzieci, armii, 

szpitali itd9. 

Dnia 7 lipca 1991 roku Rzeczpospolita Polska ratyfikowała Konwencję 

o Prawach Dziecka10. Głównym celem jaki stawiali sobie jej twórcy było 

przekonanie, że uprawnienia dziecka i jego status prawny nie są tożsame  

ze statusem osoby dorosłej, ponieważ dziecko nie może w pełni i samodzielnie 

występować z roszczeniami w stosunku do państwa, dlatego też w zależ-

ności od okoliczności, powinno mieć zapewnione wsparcie – w pierwszej 

kolejności przez rodziców, opiekunów prawnych jak również przez odpo-

wiednie instytucje państwowe – m.in. przez ombudsmana do spraw dzieci 

jak również inne powołane do ochrony praw dziecka organy, instytucje 

działające w wewnętrznym porządku prawnym działające w obrębie zde-

                                                      
6 Więcej na temat podziałów organów ochrony prawnej zob. F. Prusak, Ustrój organów ochrony 

prawnej, Warszawa 1999, s. 3 i n. 
7 Czyli organ, który może inicjować postępowania przed sądami, przystępować do nich na prawach 

prokuratora, może również inicjować postępowania dyscyplinarne. 
8 Ustawa z dnia 15 lipca 1987r., o Rzeczniku Praw Obywatelskich, tekst jedn.  Dz. U z 2017, poz. 

985. 
9 Zob. E. Łętowska, The Ombudsman in „New” Democracies: The Polish Perespective, „The 

European Yearbook of Comparative Government and Public Administration” Vol 3, s. 279. 
10 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989r., Dz. U. z 1991, nr 120, poz. 526. Więcej na temat obowiązujących w 
dziedzinie ochrony praw dziecka dokumentów międzynarodowych zob. E. Czyż, Prawa dziecka, 
„Szkoła Praw Człowieka”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2002, s. 35 – 38. 
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centralizowanym kraju. Bez wątpienia katalog praw dziecka mieści się w 

zakresie szeroko pojmowanych praw człowieka, jednak prawa dziecka muszą 

zostać rozszerzone, ze względu na słabszą pozycję dziecka wynikającą z ogra-

niczenia zdolności do czynności prawnych oraz podległości władzy rodzi-

cielskiej czy też władzy opiekunów prawnych11. Dodatkowo w Rekomendacji 

Rady Europy z 1990 roku12 znalazł się postulat powołania w każdym państwie 

członkowskim urzędu Rzecznika Praw Dziecka, wśród którego kompeten-

cji znalazłoby się informowanie dzieci o ich prawach, prowadzenie porad-

nictwa oraz działalności interwencyjnej - który to organ prawa mający słu-

żyć ochronie praw dzieci – dochodziłby ich praw nawet przed sądem. Pos-

tulat ten stał się w Polsce zarzewiem do dyskusji, szczególnie wśród 

organizacji pozarządowych oraz środowisk działających na rzecz praw 

dzieci i w konsekwencji nad potrzebą utworzenia nowej instytucji prawnej 

o charakterze ombudsmańskim – Rzecznika Praw Dziecka. Działania zwią-

zane z utworzeniem nowej instytucji przybrały na sile w trakcie prac nad 

uchwaleniem nowej Konstytucji RP. Nie wypracowano wówczas jednak 

jakiegoś wspólnego stanowiska w tej kwestii ani co do rzeczywistej po-

trzeby powołania Rzecznika13, ani wizji jej statusu prawnego i zakresu 

kompetencji. Nie wyłoniła się zatem żadna spójna koncepcja do utworzenia 

w polskim porządku prawnym tej instytucji. Na różnych etapach tworzenia 

Konstytucji RP, o ile Instytucja Rzecznika była przewidziana w danym 

                                                      
11 Zob. J. Szymańczak, Konwencja o Prawach Dziecka ONZ, http://biurose.gov.pl/teksty/i_684.htm; 

T. Smyczyński (red.) Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999, M. 
Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986 s. 112, H. Górecka, M. Górecka, Ochrona praw dziecka 
w prawie międzynarodowym i jego realizacja w Polsce, Olsztyn – Kraków 2001 s. 84, A. 
Łopatka, Dziecko: jego prawa człowieka, Warszawa – Poznań 2000, B. Gronowska, T. 
Jasudowicz, C. Mik, O prawach dziecka, Toruń 1994 s. 82, T. Jasudowicz, Kierunki zmian w 
prawie polskim w kontekście standardów międzynarodowych dotyczących praw dziecka [w:] 
Podmiotowość dziecka w prawie polskim – fikcja czy rzeczywistość, Biuro Studiów i Analiz 
Kancelarii Senatu, Warszawa 1996, s.14. 

12 Rekomendacja nr 1121 (1990) Zgromadzenia Parlamentarnego o prawach dzieci. http://assembly. 
coe.int/main.asp?link=/documents/adoptedtext/ta90/ereec1121.htm (data dostępu: 05.06. 2017). 

13 Instytucję RPD przewidywał projekt Konstytucji RP z dnia 20 stycznia 1995r, wniosek z 26 lutego 
1997r., oraz z 22 marca 1997r., - a nie znalazł się w projektach z dnia 19 czerwca 1996r., i 16 
stycznia 1997r., - cyt. za D. Górecki, Rzecznik Praw Dziecka[w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.) 
Sześć lat Konstytucji RP. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003, s. 91 – 92.  
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projekcie, propozycje regulacji prawnej były podobne i w końcu, ostatecz-

nie zostały uchwalone: „Ustawa określa kompetencje i sposób powoły-

wania Rzecznika Praw Dziecka”.  

Należy stwierdzić, iż był to proces wieloletni o burzliwym przebiegu 

jednak ostatecznie udało się wypracować kompromis do utworzenia w pol-

skim porządku prawnym tej instytucji. W początkowej fazie prac na utwo-

rzeniem instytucji RPD obawiano się, czy zakres jego kompetencji nie bę-

dzie się pokrywał z kompetencjami już funkcjonującego Rzecznika Praw 

Obywatelskich i czy nie będzie to powodowało występowania sporów kom-

petencyjnych między nimi i wreszcie, czy powołanie RPD nie osłabi w re-

zultacie pozycji RPO, a w związku z tym poddawano pod rozwagę w ogóle 

sens tworzenia tej instytucji. Obawiano się również, czy inne środowiska  

i grupy społeczne nie będą chciały domagać się utworzenia „własnego 

rzecznika”. O ile te pierwsze obawy okazały się w rezultacie być nieuza-

sadnione to te drugie były bardziej przewidujące, chociażby we względu na 

to, iż w trakcie prac nad nowelizacją Konstytucji pojawiły się postulaty po-

wołania np. Rzecznika i Komisji Odwoławczej do Spraw Równego Statusu, 

który miałby chronić przed dyskryminacją ze względu na płeć14, a następ-

nie dnia 21 maja 2001 roku wpłynął do Sejmu projekt ustawy o Rzeczniku 

Praw Ofiar Przestępstw, który miał stać na straży poszanowania godności 

ofiar i wynikających z niej praw określonych w Konstytucji RP, Konwencji 

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i innych przepisów 

prawa15. Kolejne wątpliwości dotyczyły określenia metody działania 

przyszłego RPD jako organu reprezentującego interesy osób nieposiadają-

cych pełnej zdolności do czynności pranych. Zatem jako ich państwowy 

reprezentant będzie on musiał działać przy pomocy utworzenia na szeroką 

skalę poradnictwa – co wiąże się z kolei z wykorzystywaniem metod 

psychologicznych i pedagogicznych (odmiennie jest w przypadku RPO, 

który wykorzystuje w swych działaniach metodę analizy prawnej). Zatem 

w rezultacie jego działania miałyby skupiać się wokół działań interwencyj-
                                                      
14 „Biuletyn KKZN” nr XLV, s. 39. 
15 Sejm III Kadencji, Rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Praw Przestępstw, Druk Sejmowy nr 

2915, http://orka.sejm.gov.pl/rejestrd.nsf?opendatabase (data dostępu: 05.06. 2017). 
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nych, kontrolnych a czasem nawet opiekuńczych16. Przeciwnicy utworzenia 

Instytucji RPD w Polsce poddawali wątpliwość powołania go i argumento-

wali swoje stanowisko tym, że najlepszym obrońcą praw dziecka jest jego 

rodzic lub opiekun prawny, a nie urzędnik, co powodowało brak wypraco-

wania jednomyślności w potrzebie utworzenia RPD jako odrębnego i samo-

dzielnego organu. 

Jednym z założeń ustanowienia w postaci ustawy – instytucji RPD  

w polskim porządku prawnym było włączenie go w istniejący system ustro-

jowo – prawny, bez naruszenia kompetencji innych organów, bez zmiany 

dotychczasowych rozwiązań i procedur służących ochronie praw społecz-

nych w działalności administracji oraz innych organów i instytucji państwo-

wych i społecznych. Oznacza to, że jego działalność nie może naruszać kom-

petencji innych organów i instytucji w państwie, które są powołane do realiza-

cji i przestrzegania praw dziecka i ustanowienie RPD nie zwalnia odpowied-

nich organów od ich obowiązków nadzorczych lub kontrolnych w zakresie 

ochrony praw dziecka. Rzecznik nie zastępuje dotychczasowych form ochrony 

dzieci przez inne właściwe organy i instytucje państwowe. 

Dyskusja nad ustanowieniem RPD jako organu konstytucyjnego w III 

RP rozpoczęła się wraz z pracami Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Na-

rodowego. To ona zainicjowała prace nad projektem utworzenia instytucji 

RPD i tak jako pierwszy wpłynął projekt podpisany przez grupę 58 członków 

Zgromadzenia Narodowego i złożony w dniu 14 marca 1993 roku17. W roz-

dziale II, zatytułowanym „Prawa, wolności i obowiązki obywatelskie” w art. 

31 zaakcentowano rolę rodziny jako wspólnoty podstawowej i pierwotnej  

w stosunku do państwa. Rodzicom przyznano naturalne prawo i pierwszeń-

stwo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Małżeństwo, 

rodzina i macierzyństwo miały znaleźć się pod ochroną. Natomiast dzieci 

                                                      
16 Uzasadnienie stanowiska Senatu przyjętego na 45 posiedzeniu Senatu w dniu 19 listopada 1999r., 

uchwała w sprawie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, Druk nr 1530, s. 6, 
http://orka.sejm.gov.pl/rejestrd.nsf/wgdruku/1530/$file/1530.pdf (data dostępu: 05.06. 2017). 

17 R. Chruściak, W. Osiatyński, Tworzenie Konstytucji w Polsce w latach 1989 – 1997, Warszawa 
2001, s. 110. 
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miały prawo do ochrony i specjalnej opieki przed i po urodzeniu. Szczegól-

ną troską państwo otaczałoby rodziny z licznym potomstwem18. 

Drugi projekt Konstytucji, podpisany przez grupę 62 członków 

Zgromadzenia Narodowego został złożony w dniu 28 kwietnia 1993 roku. 

W art. 60 podobnie jak w poprzednio omawianym projekcie, rodzinę mał-

żeństwo i macierzyństwo oddano pod ochronę państwa. Ponadto zrównano 

w prawach dzieci urodzone w małżeństwie, jak i dzieci urodzone poza mał-

żeństwem. Do świadczenia wszelkiego rodzaju pomocy tym dzieciom zo-

bowiązano rodziców. Państwo natomiast miało zapewnić w zakresie nie-

zbędnej potrzeby realizację praw i obowiązków alimentacyjnych.  Zarówno 

matkom jak i ojcom zapewniono urlopy wychowawcze, a dzieciom korzy-

stanie z opieki przewidzianej w umowach międzynarodowych mających na 

celu ochronę ich praw. W projekcie tym po raz pierwszy w toku prac nad 

nową Konstytucją pojawiła się instytucja RPD. W rozdziale X, zatytułowa-

nym „Gwarancje konstytucyjne”, w art. 163 zapisano: 1. Ustanawia się 

RPD, który stać będzie na straży ochrony praw dzieci i młodocianych, 

przewidzianych Konstytucją oraz określonych w ustawach.; 2.RPD powo-

łuje się na okres 4 lat; 3. Sposób działania RPD określa ustawa19. 

Następny projekt Konstytucji RP został złożony w dniu 29 kwietnia 

1993 roku przez grupę 63 członków Zgromadzenia Narodowego. W roz-

dziale II, zatytułowanym „Prawa, wolności i obowiązki obywateli” w art. 

36 przewidziano, iż rodzina i macierzyństwo pozostają pod ochroną prawa. 

Rodzicom przyznano prawo do określenia sposobu wychowania dzieci, zaś 

dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej lub opiekunów prawnych – 

prawo do opieki ze strony władzy publicznej. Na władzę publiczną nało-

żono obowiązek ochrony dziecka przed okrutnym traktowaniem20. 

Pod czwartym projektem, złożonym w dniu 30 kwietnia 1993 roku pod-

pisało się 61 członków Zgromadzenia Narodowego. W projekcie tym, poza art. 

                                                      
18 Projekty Konstytucji 1993 – 1997, przygotował R. Chruściak, Cz. I, Warszawa 1997, s. 146. 
19 R. Chruściak, op. cit., s. 91 i 133. 
20 R. Chruściak, op. cit., s. 271. 
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23 ust 1, określającym sposób nabycia obywatelstwa, nie znajdujemy żadnego 

innego odniesienia do dziecka jako podmiotu prawa konstytucyjnego21. 

Kolejnym już projektem była inicjatywa konstytucyjna Prezydenta RP – 

Lecha Wałęsy, złożona również w dniu 30 kwietnia 1993 roku. W projekcie 

tym zawarto zasady i tryb zawieszenia lub pozbawienia władzy rodziciels-

kiej – określałaby to ustawa. Dziecku zdolnemu do formułowania własnego 

poglądu zapewniano prawo do wzięcia go pod uwagę przy decydowaniu  

w jego sprawach, stosownie do jego wieku i dojrzałości. Każdy otrzymywał 

prawo do żądania od władzy publicznej ochrony dziecka przed okrutnym 

lub poniżającym traktowaniem.22 

Szósty projekt, zgłoszony także w dniu 30 kwietnia 1993 roku, został 

podpisany przez 58 członków Zgromadzenia Narodowego. Zaproponowano 

w rozdziale II, zatytułowanym „Prawa, wolności i obowiązki obywatelskie” 

w art. 31, iż: Rodzina i macierzyństwo miały znaleźć się pod ochroną pra-

wa, a rodzice mieli naturalne prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze 

swoimi przekonaniami. Państwo szczególną troską otaczałoby rodziny o licz-

nym potomstwie, zaś dzieci miałyby prawo do ochrony i specjalnej opieki 

przed i po urodzeniu23. 

Prace nad wymienionymi projektami zostały przerwane w wyniku 

decyzji Prezydenta RP -  Lecha Wałęsy - o rozwiązaniu Sejmu. Po wybo-

rach do obu izb Parlamentu, jakie odbyły się w październiku 1993 roku, już 

w dniu 8 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Komisji Kon-

stytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.24 

W dniu 4 czerwca 1994 roku weszła w życie uchwalona dnia 22 

kwietnia 1994 roku nowelizacja Konstytucji RP z dnia 23 kwietnia 1992 

roku.25Według jej regulacji, przedmiotem prac konstytucyjnych zostały 

projekty Konstytucji wniesione w poprzedniej kadencji. 

                                                      
21  R. Chruściak, op. cit., s. 187 i 191. 
22  R. Chruściak, op. cit., s. 43 i 80. 
23 R. Chruściak, op. cit., s. 337. 
24 R. Chruściak, W. Osiatyński, Tworzenie Konstytucji w Polsce w latach 1989 – 1997, Warszawa 

2001, s. 221 – 222. 
25 Dz. U.  z 1994r., nr 61, poz. 251. 
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Ostatnim projektem, jaki wpłynął do Komisji Konstytucyjnej Zgroma-

dzenia Narodowego, był projekt grupy obywateli, poparty podpisami 959270 

osób posiadających czynne prawo wyborcze. Złożono go dnia 5 września 1994 

roku. Projekt ten w art. 14 stanowił, iż: 1. Rodzina i macierzyństwo znajdują 

się pod ochroną państwa; 2. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodar-

czej, w tym podatkowej, uwzględnia interes rodziny. Rodziny znajdujące się  

w trudnej sytuacji mają prawo do szczególnej ochrony ze strony państwa; 3. 

Rzeczpospolita gwarantuje prawa rodziny, a w szczególności prawa rodziców 

do wychowania i nauczania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Pozba-

wienia lub ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić tylko na pod-

stawie orzeczenia sądowego; 4. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo 

do szczególnej ochrony państwa, której zakres określa ustawa; 5. Państwo 

gwarantuje ochronę praw dziecka, w szczególności przed okrucieństwem, 

wyzyskiem i demoralizacją. Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej mają 

prawo do opieki i pomocy państwa.26 

Należy stwierdzić, że projekt obywatelski chroni prawa dziecka w naj-

szerszym zakresie. Reguluje on bowiem nie tylko sytuację pozostawania 

dziecka bez opieki rodzicielskiej (prawnej) – wówczas dziecko mogło by 

zażądać opieki i pomocy ze strony państwa. Podkreślenia wymaga fakt, że 

w tym projekcie po raz pierwszy zapisano, iż państwo gwarantuje ochronę 

praw dziecka i w sposób szczególny ochronę przed okrucieństwem, wyzy-

skiem i demoralizacją. Należy w tym miejscu podkreślić, że autorzy pro-

jektu nie zapisali w jaki sposób, lub za pomocą jakich instytucji te gwaran-

cje będą realizowane. Projekt ten jednak spowodował konieczność podjęcia 

prac nad stworzeniem wynikających z niego gwarancji. Spośród wszystkich 

przepisów w projektach konstytucyjnych widoczne jest, że treść art. 5 pro-

jektu obywatelskiego jest najbardziej zbliżona do tekstu obowiązującej Kon-

stytucji z 1997 r. – tj., art. 72 ust 427. 

W trakcie obrad podkomisji praw i obowiązków obywateli po raz 

pierwszy dyskusja nad ustanowieniem instytucji RPD miała miejsce w dniu 
                                                      
26 R. Chruściak, op. cit., s. 297. 
27 P.J. Jaros, Rzecznik Praw Dziecka w Polsce – Ukształtowanie Rzecznika Praw Dziecka jako 

organu państwowego, Komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, Warszawa 2013, s. 17. 
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2 grudnia 1994 roku.28 Zaproponowano przyjęcie przepisu, który stanowił, 

iż to ustawa określi kompetencje i sposób powołania RPD. W wyniku dys-

kusji przyjęto artykuł dotyczący praw dziecka o następującej treści: 1. Pań-

stwo gwarantuje ochronę praw dziecka. Każdy może żądać o władzy pu-

blicznej ochrony dziecka przed okrucieństwem, wyzyskiem i demoraliza-

cją; 2. Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej mają prawo do opieki i po-

mocy państwa; 3. Dziecku zdolnemu do formułowania własnego poglądu 

zapewnia się prawo do swobodnego jego wyrażania. Organy władzy pu-

blicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko obowiązane są wysłuchać  

i miarę możliwości uwzględnić pogląd dziecka. 4. Ustawa określa kompe-

tencje i sposób powołania RPD29. 

Kolejnym przedmiotem debaty stała się relacja pomiędzy RPD a RPO. 

Podczas debaty postawiono następujące pytania: 

– czy RPO nie będzie mógł działać na rzecz praw dziecka i pozostawi 

tego typu sprawy RPD, czy też zachowa swoje kompetencje wobec praw 

dzieci, które są obywatelami; 

– czy RPD będzie instytucją powiązaną z instytucją RPO, czy też będzie ins-

tytucją działającą w pełni samodzielnie, jaki będzie jego status ustrojowy; 

– czy charakter dobra i charakter osoby jaki chroni RPD, jest tożsamy z cha-

rakterem dobra i osoby, jaki chroni RPO; 

– czy instytucja RPO w dostatecznym stopniu chroniła dotychczas dzieci; 

– czy wprowadzenie do Konstytucji RP instytucji RPD nie stałoby się uza-

sadnieniem dla utworzenia instytucji rzeczników praw osób niepełno-

sprawnych, emerytów, rencistów itd.; 

– czy utworzenie instytucji RPD nie doprowadzi do nakładania się zakre-

sów kompetencji pomiędzy nim a RPO, czy nie doprowadzi to do za-

mieszania prawnego i instytucjonalnego;  

– czy nie należałoby wzmocnić RPO zamiast tworzyć nową instytucję; 

– czy RPD powinien być instytucją o charakterze konstytucyjnym; 

                                                      
28 Biuletyn nr X, Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Warszawa 1995, s. 156. 
29 L. Wiśniewski, Ekspert Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn nr X, 

Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Warszawa 1995, s.156. 
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– jakimi metodami w swojej pracy powinien posługiwać się RPD, w jakiej 

mierze będą to metody prawne, a na ile psychologiczne.30 

 

Równocześnie w sprawie utworzenia instytucji RPD toczyła się dys-

kusja na łamach prasy ogólnopolskiej. Dnia 9 września 1994 roku w maga-

zynie – Gazeta Wyborcza ukazała się wypowiedź ówczesnego RPO – Ta-

deusza Zielińskiego, który stwierdził, iż tworzenie nowego urzędu „jest nie 

tylko niepotrzebne i bardzo kosztowne, ale wręcz niepożądane. Dziecko to 

taki sam obywatel jak dorosły. W moim biurze istnieje się zespół zajmujący 

się ochroną praw dziecka, zamiast powoływać jakąś fasadową instytucję, 

rozbudowany urząd mający status ministerstwa proponuję usprawnić dzia-

łalność tych, które już istnieją” 31. 

Zupełnie odmiennego zdania była Senator Maria Łopatkowa, która 

dnia 3 lutego 1995 roku opublikowała na łamach dziennika Rzeczpospolita 

artykuł pod tytułem „Dzieci czekają na swojego Rzecznika”, zawierający 

tekst projektu ustawy o RPD32. Tydzień później, w tym samym dzienniku 

pojawiła się artykuł, także autorstwa Senator Marii Łopatkowej pt. „Spór  

o Rzecznika Praw Dziecka”33. Miała to być inicjatywa legislacyjna Senatu, 

ale z jakichś względów nie wyszła ona poza tę izbę Parlamentu. M. Łopat-

kowa w artykule przytoczyła m.in. dane z badań przeprowadzonych przez 

CBOS w 1994 roku, z których wynikało, iż 84% respondentów opowiadało 

się za powołaniem RPD. Dowodziła, iż dziecko nie jest takim samym oby-

watelem jak dorosły, powołując się przy tym na fragment Preambuły Kon-

wencji o Prawach Dziecka, w której zapisano, że „dziecko z uwagi na swo-

ją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i tros-
                                                      
30 Biuletyn nr X, Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Kancelaria Sejmu, Biuro 

Komisji Sejmowych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995, s. 37 – 39, 
www.wydawnictwo.sejm.gov.pl 

31 T. Zieliński, Niepewny los Rzecznika Praw Dziecka, Gazeta Wyborcza z dnia 9 września 1994 
roku, cyt. za P.J. Jaros, Rzecznik Praw Dziecka w Polsce – Ukształtowanie Rzecznika Praw 
Dziecka jako organu państwowego, Komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, Warszawa 
2013, s. 21 – 23. 

32 M. Łopatkowa, Spór o Rzecznika Praw Dziecka, Rzeczpospolita z dnia 3 lutego 1995 roku. 
33 G. Rdzanek - Piwowar, Spór czy nieporozumienie wokół Rzecznika Praw Dziecka, Rzeczpospolita 

z dnia 10 lutego 1995 roku. 
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ki, w tym właśnie ochrony prawnej, zarówno przez jak i po urodzeniu. 

Dziecko nie ma praw wyborczych, nie może należeć do partii politycznych, 

nie może bezpośrednio przedstawiać swoich spraw w sądzie, jest zależne 

od dorosłych, słabe i bezbronne.”. M. Łopatkowa powołała się również na 

stwierdzenie T. Smyczyńskiego – Kierownika Zakładu Centrum Prawa Ro-

dzinnego i Praw Dziecka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 

który stwierdził, iż: „Istnieją sytuacje skrajnego naruszenia praw dziecka, 

które wymagają szybkiej interwencji, aby uniknąć często nieodwracalnych 

skutków. Istnieją bowiem pewne istotne różnice między prawami obywa-

telskimi w szczególności, a prawami dziecka i zagrożeniami jego dobra, 

które dotyczą przede wszystkim spraw natury osobowej, a nie majątko-

wej”34. Przywołała również doświadczenia zagraniczne – w szczególności 

norweskie, gdzie istnieje wielu narodowych rzeczników – w tym RPD. Co 

do zarzutu - T. Zielińskiego – o fasadowości instytucji RPD, M. Łopatkowa 

stwierdziła, iż: „Rzecznik Praw Dziecka nie może być z natury rzeczy ins-

tytucją fasadową, tak jak nią nie jest Rzecznik Praw Obywatelskich, wy-

stępujący w obronie dorosłych. Łamanie praw dziecka jest nagminne i rze-

telne zajęcie się tym problemem wyklucza wszelką fasadowość.” Widoczny 

był też spór o pozycję i rangę RPD – czy ma to być instytucja konstytu-

cyjna czy też ustawowa. 

W dniu 26 lutego 1997 roku, w trakcie czytania projektu Konstytucji 

RP – zgłoszono poprawkę o następującym brzmieniu: „Po art. 208 dodać 

śródtytuł: Rzecznik Praw Dziecka oraz art. 208b w brzmieniu: pkt 1. Rzecznik 

Praw Dziecka broni praw dzieci i małoletnich, przewidzianych w Konstytu-

cji i Konwencji o Prawach Dziecka i innych aktach prawnych; pkt2. Rzecz-

nika Praw Dziecka powołuje na 5 lat Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. 

Przepisy art. 205 ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio; pkt 3. Zakres i sposób 

działania Rzecznika  Praw Dziecka określa ustawa”35. W tak określony spo-

sób instytucja RPD miałaby charakter organu kontroli państwowej i ochro-

                                                      
34 M. Łopatkowa, Spór o Rzecznika Praw Dziecka, Rzeczpospolita z dnia 3 lutego 1995 roku. 
35 Sprawozdanie stenograficzne z trzeciego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego z dnia 26 lutego 

1997 roku, Warszawa 1997, s. 177. 
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ny prawa, podobny do statusu instytucji RPO. Po raz pierwszy tak precy-

zyjnie wskazano także organ państwowy, który miałby powoływać RPD36. 

W dniu 21 marca 1997 roku w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Narodo-

wego odbyło się głosowanie nad zaproponowanymi przez Komisję Konstytucyj-

ną poprawkami oraz zgłoszonymi wcześniej wnioskami mniejszości37. 

Zgodnie z przyjętym regulaminem, dla przyjęcia proponowanej zmia-

ny konieczne było uzyskanie co najmniej 2/3 głosów członków Zgromadze-

nia Narodowego. Ponieważ w głosowaniu wzięło udział 467 posłów i sena-

torów, większość 2/3 wyniosła 312 parlamentarzystów. Za przyjęciem 

wniosku mniejszości w głosowało 340, przeciw 88, zaś 39 członków Zgro-

madzenia Narodowego wstrzymało się od głosowania. Po ogłoszeniu tych 

wyników Marszałek Sejmu stwierdził, że Zgromadzenie Narodowe przy-

jęło większością 2/3 głosów wniosek mniejszości do art. 69 polegający na 

dodaniu ust 438.  Zatem, w ten oto sposób RPD stał się instytucją konstytu-

cyjną – tzn. umiejscowioną w Konstytucji RP – w rozdziale II, zatytuło-

wanym „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”. Sposób po-

woływania i szczegółowe kompetencje ustawodawca miał określić w przy-

szłości w ustawie regulującej status prawy polskiego ombudsmana do spraw 

dzieci. Rezultatem wskazanych powyżej poszczególnych etapów związa-

nych z ustanowieniem instytucji RPD było przyjęcie Rzecznika w poczet 

organów określonych w Konstytucji RP. W związku ze zmianami kolejno-

ści numerów poszczególnych artykułów, wynikającymi z głosowania nad 

kolejnymi poprawkami i wnioskami mniejszości, przedstawianymi podczas 

II i III czytania projektu Konstytucji RP, dotychczasowy – przedmiotowy 

art. 69 otrzymał nowy numer – art. 72, a przegłosowany przepis w przyjętym 

tekście Konstytucji RP znalazł się w ust 4, czyli jest to art. 72 ust 4 Konstytucji 

RP, aktualnie obowiązujący w polskim porządku prawnym. Powołano no-

                                                      
36 Zob. P.J. Jaros, Rzecznik Praw Dziecka w Polsce – Ukształtowanie Rzecznika Praw Dziecka jako 

organu państwowego, Komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, Warszawa 2013, s. 25. 
37 Sprawozdanie stenograficzne z trzeciego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego z dnia 21 marca 

1997 roku, Warszawa 1997, s. 29. 
38 Sprawozdanie stenograficzne z trzeciego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego z dnia 21 marca 

1997 roku, Warszawa 1997, s. 48. 
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wy, wyspecjalizowany urząd mający w swoim zakresie mieścić ochronę  

i pomoc prawną dziecku. 

W dalszych rozważaniach nad ukształtowaniem instytucji Rzecznika 

Praw Dziecka w polskim porządku prawnym należy przedstawić, jak prze-

biegały prace prowadzone przez Sejmu III kadencji. 
W Sejmie III kadencji prace nad ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka 

miały miejsce, kiedy to, w dniu 3 lipca 1998 roku wniesiono przez grupę 73 

posłów projekt ustawy o RPD. 39 Zgodnie z założeniami do niniejszego proje-

ktu – RPD miał powoływać Sejm za zgodą Senatu na czteroletnią kadencję 

z możliwością powołania na drugą kadencję. W uzasadnieniu projektu usta-

wy, podnoszono, że do zadań Rzecznika miały by należeć działania zwią-

zane z ochroną praw dzieci, informowanie o wynikach spostrzeżeń na temat 

przestrzegania praw dzieci w Polsce, i upowszechnianie ich praw. W projekcie 

wskazano, że do najważniejszych kompetencji Rzecznika należałoby zaskar-

żanie decyzji administracyjnych do sądu i uczestnictwa w tych postępowa-

niach na prawach przysługujących prokuratorowi; wzięcie udziału w każdym 

toczącym się postępowaniu cywilnym na prawach przysługujących proku-

ratorowi; wystąpienie z wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie prawo-

mocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; wno-

szenie rewizji nadzwyczajnej lub wniosku o kasację od każdego prawomoc-

nego orzeczenia40. W projekcie tym zawarto również odniesienie, aby Rzecz-

nik mógł przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i kontrolne41, aby wy-

łączyć z pod jego kompetencji sprawy indywidualne z zakresu Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, które należą do właściwości sądu. Postulowano 

o niezawisłość i niezależność Rzecznika od innych organów państwowych 

oraz jego odpowiedzialność jedynie przed Sejmem, na zasadach określo-

nych w ustawie. Należy zwrócić uwagę, że wnioskodawcy projektu ustawy 

                                                      
39 Druk Sejmowy nr 617/III z dnia 3 lipca 1998 roku, Warszawa 1998, www.orka.sejm.gov.pl, 

www.bas.sejm.gov.pl. 
40 Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, wersja skorygowana, Druk Sejmowy nr 617/III z dnia 

3 lipca 1998 roku, art. 14 projektu ustawy. 
41 Ibidem, art. 13 projektu ustawy. 
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uznali za istotne wprowadzenie możliwości przyjmowania zgłoszeń 

wnoszonych do Rzecznika przez osoby niepełnoletnie. 

Drugim projektem ustawy wniesionym pod obrady Sejmu, był projekt 

Rady Ministrów42. W sposób odmienny niż w projekcie poselskim przedsta-

wiono kwestię powołania przyszłego Rzecznika Praw Dziecka. Miał go 

powoływać Senat za zgodą Sejmu, na wniosek Marszałka Senatu albo gru-

py 15 senatorów43. Jego kadencja miała trwać 5 lat z możliwością reelekcji 

na następną kadencję44. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na Rze-

cznika miała określać uchwała Senatu45. Jako najistotniejsze zadanie wska-

zano – stanie na straży praw dziecka – na podstawie przepisów Konstytucji 

RP, Konwencji o Prawach Dziecka i innych przepisach prawa. Przy wykony-

waniu zadań na rzecz ochrony praw dziecka, Rzecznik był zobowiązany do 

uwzględniania i poszanowania odpowiedzialności i praw rodziców i opie-

kunów prawnych dzieci, zgodnie z polskimi zwyczajami. Zakres jego kom-

petencji uregulowano na zasadzie analogii do instytucji RPO. Miał zatem 

prawo prowadzenia postępowania wyjaśniającego i kontrolnego, prawo 

kierowania wystąpień do organów, instytucji i organizacji, w których dzia-

łalności stwierdził naruszenie praw lub dobra dziecka, prawo żądania wszczę-

cia przez prokuraturę postępowania w sprawach cywilnych, prawo wno-

szenia rewizji nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń NSA, jak rów-

nież prawo wnoszenia kasacji od każdego prawomocnego orzeczenia koń-

czącego postępowanie sądowe46. 

Pozycja prawna funkcjonującego już od 1987 roku Rzecznika Praw 

Obywatelskich miała być analogicznie podobna do pozycji kształtującej się 

instytucji Rzecznika Praw Dziecka w tym zakresie, że oba te organy 

państwowe mają być w swojej działalności niezależne od i innych organów 

państwowych i odpowiadać jedynie przed Senatem na zasadach określo-

                                                      
42 Projekt wniesiony do Sejmu w dniu 18 grudnia 1998 roku, Druk Sejmowy nr 830/III z dnia 18 

grudnia 1998 roku, www.orka.sejm.gov.pl, www.bas.sejm.gov.pl. 
43 Ibidem, art. 5 ust 1 projektu ustawy. 
44 Ibidem, art. 7 ust 1 i 2 projektu ustawy. 
45 Ibidem, art. 5 ust 2 projektu ustawy. 
46 Ibidem, art. 15 projektu ustawy. 
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nych w ustawie47. W swojej działalności miał kierować się przede wszyst-

kim przepisami prawa i dobrem dziecka48. Powinien podejmować działania 

w celu zapewnienia dziecku prawidłowego i harmonijnego rozwoju – po-

przez realizację prawa do opieki i pomocy ze strony władz publicznych; 

ochronę życia i zdrowia dziecka; ochronę przed przemocą fizyczną lub 

psychiczną; krzywdą lub zaniedbaniem, złym traktowaniem, demoralizacją 

lub wyzyskiem; ochronę przed informacjami i materiałami szkodzącymi 

jego dobru49. Wreszcie projekt ten określał wymagania stawiane kandyda-

tom na urząd RPD. W katalogu tych wymogów znalazły się: obywatelstwo 

polskie; wiedza prawnicza, doświadczenie zawodowe, wysoki autorytet 

moralny i troska o dobro dziecka.  W projekcie rządowym została ustalona 

również bardzo istotna kwestia związana z wyjaśnieniem pojęcia, kim tak 

właściwie jest dziecko w świetle analizowanego projektu ustawy, a zatem 

ustalono, iż dzieckiem jest każda istota ludzka od momentu poczęcia, do 18 

roku życia, chyba, że zgodnie z prawem wcześniej uzyskała pełnoletność50. 

Obydwa projekty, tzn. „projekt poselski” jak i „projekt rządowy” 

stały się przedmiotem obrad czterech połączonych komisji sejmowych: 

Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Polityki Społecznej, Komi-

sji Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Na pierw-

szym posiedzeniu z dnia 18 lutego 1999 roku komisje wyłoniły ze swojego 

grona podkomisję do rozpatrzenia „projektu sejmowego” i „projektu rzą-

dowego” ustawy o RPD51. Ostateczny kształt ustawy – komisje ustaliły na 

posiedzeniach, które odbyły się w dniach 15 i 21 grudnia 1999 roku, kiedy 

rozpatrywano podjętą przez Senat uchwałę w sprawie ustawy o RPD. Senat 

zaproponował jeszcze kilka poprawek, które jednak nie miały zasadniczego 

                                                      
47 Ibidem, art. 8 projektu ustawy. 
48 Ibidem, art. 6 i art. 10 ust 1 projektu ustawy. 
49 Ibidem, art. 3 projektu ustawy. 
50 Ibidem, art. 1 ust 4 projektu ustawy. 
51 Biuletyn nr 1323/III, Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Polityki 

Społecznej, Komisji Rodziny, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z dnia 18 lutego 1999 
roku, Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, Warszawa 1999, s. 2. 
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wpływu na ostateczny kształt utworzenia instytucji RPR52. Zmiany doty-

czyły m.in. relacji obu Rzeczników, tzn. RPO z RPD i obligatoryjności 

podjęcia przez RPO spraw przekazywanych przez RPD. Wypracowany 

wspólnie przez komisje sejmowe tekst ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka 

został przedstawiony Sejmowi, który w dniu 6 stycznia uchwalił przed-

miotową ustawę53. 

Podsumowując należy stwierdzić, że ustawa o RPD powstała w wyniku 

pracy nad dwoma projektami ustaw o Rzeczniku Praw Dziecka: poselskim 

(druk nr 617) oraz rządowym (druk nr 830). Pierwsze czytanie projektów 

odbyło się dnia 8 stycznia 1999 roku na 41 posiedzeniu Sejmu. W trakcie pierw-

szego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie poselskiego projektu ustawy. 

Sejm odrzucił wniosek i skierował oba projekty do Komisji Edukacji, Nauki  

i Młodzieży, Komisji Polityki społecznej, Komisji Rodziny oraz Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisje przedstawiły sprawozdanie z dnia 

8 września 1999 roku na 57 posiedzeniu Sejmu. W trakcie drugiego czytania 

zgłoszono poprawki i projekt ponownie trafił do komisji. Sejm uchwalił usta-

wę na 61 posiedzeniu w dniu 21 października 1999 roku.  

Konieczność uchwalenia ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka wynika z 

art. 72 ust 4 Konstytucji RP, który stanowi: „ustawa określa kompetencje i 

sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka”. 

Poselski projekt ustawy o RPD zawarty w druku 617 określał instytu-

cję RPD na wzór RPO. Rzecznik powoływać miał Sejm za zgodą Senatu na 

4 letnią kadencję. Ta sama osoba nie mogła być Rzecznikiem dłużej niż przez 

dwie kadencje. Rzecznikiem Praw Dziecka mógłby zostać obywatel polski 

wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz 

wysokim autorytetem moralnym. Rzecznik prowadzić miał działalność na 

rzecz przestrzegania prawa i wolności oraz ochrony interesów dzieci (tj. osób 

niepełnoletnich) we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a w szcze-

gólności: chronić interesy dzieci w ramach planowanych przedsięwzięć we 

wszystkich dziedzinach życia społecznego, upewniać się, że przestrzegane 
                                                      
52 Druk Sejmowy nr 1530/III z dnia 19 listopada 1999 roku, www.orka.sejm.gov.pl, 

www.bas.sejm.gov.pl 
53 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r., o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz. U. nr 6, poz. 69. 
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jest prawo dotyczące ochrony interesów dzieci, promować środki, które 

mogą zapewnić większe bezpieczeństwo dzieci w ramach prawa, działać na 

rzecz upowszechniania informacji na temat ochrony praw dzieci i pomocy 

dzieciom. Rzecznik podejmowałby działanie na wniosek: obywateli i ich 

organizacji, w tym również na wniosek niepełnoletnich, organów samo-

rządowych oraz z własnej inicjatywy. Z kompetencji Rzecznika wyłączono 

indywidualne sprawy z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, któ-

rych rozstrzyganiem zajmuje się sąd. Podstawowymi instrumentami dzia-

łania Rzecznika miały być: możliwość występowania do właściwych orga-

nów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, występowanie z wnioskami do 

Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Admi-

nistracyjnego, swobodny dostęp do wszystkich instytucji publicznych i praw-

nych zajmujących się dziećmi. Na organizacje i instytucje, do których zwróci 

się Rzecznik miał zostać nałożony obowiązek współdziałania i udzielania 

pomocy. Projekt zakładał powołanie Biura Rzecznika Praw Dziecka jak 

również możliwość jego zastępców (nie więcej niż trzech) oraz ustano-

wienia pomocników terenowych Rzecznika. Projekt zobowiązywał Rzecz-

nika do przedstawiania Sejmowi corocznego sprawozdania o stanie prze-

strzegania praw dzieci w Polsce. Zgodnie ze zgłoszoną autopoprawką usta-

wa miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2000 roku. 

Rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka zawarty w druku 

830 został przedstawiony przez wnioskodawców jako projekt alternatywny 

do projektu poselskiego. Głównym założeniem projektu rządowego było 

przyznanie Rzecznikowi Praw Dziecka roli wspomagającej rodzinę w wy-

konywaniu jej zadań opiekuńczych i wychowawczych. Wnioskodawcy 

podkreślali pierwszoplanową rolę rodziny w realizacji praw dziecka. Przy-

jęta w projekcie koncepcja praw dziecka miała zapobiec wykorzystywaniu 

urzędu Rzecznika do przeciwstawiania praw przysługujących dzieciom pra-

wom ich rodziców oraz antagonizowania członków rodziny. Podstawowym 

zadaniem Rzecznika miało być podejmowanie działań zmierzających do za-

pewnienia dziecku realizacji przysługujących mu praw, jakie zagwaranto-

wane zostały w Konstytucji RP, w Konwencji o Prawach Dziecka i innych 
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przepisach prawa, z zastrzeżeniem, że realizacja tych praw musi dokony-

wać się z poszanowaniem odpowiedzialności i praw rodziców, zgodnie  

z polskimi zwyczajami oraz tradycjami dotyczącymi miejsca dziecka w ro-

dzinie i poza rodziną – art. 1 projektu. Zgodnie z projektem „dziecko” to 

każda istota ludzka od poczęcia do uzyskania pełnoletności. Podobnie jak  

w projekcie poselskim Rzecznikiem mógł zostać obywatel polski wyróżnia-

jący się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim 

autorytetem moralnym i troską o dobro dziecka. Szczególną rolę w powo-

ływaniu i odwoływaniu Rzecznika wnioskodawcy przyznali Senatowi RP. 

Rzecznika powoływać miał Senat, za zgodą Sejmu, na wniosek Marszałka 

Sejmu lub grupy 15 senatorów. Kadencja Rzecznika została określona na  

5 lat. Również Senat miał odwoływać Rzecznika w określonych przypad-

kach. Przed Senatem Rzecznik miał składać ślubowanie oraz przedstawiać 

coroczne sprawozdanie ze swej działalności. Zakres działań jakie podej-

mować miał Rzecznik został w projekcie określony bardzo szeroko. Miał 

on mieć prawo występowania do organów organizacji i instytucji, w dzia-

łalności których stwierdził naruszenie praw lub dobra dziecka, formułując 

przy tym opinie i wnioski co do sposobu załatwienia sprawy. Miał też mieć 

możliwość żądania wszczęcia, przez uprawnionego oskarżyciela, postępo-

wania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa (ścigane z urzędu) 

lub o wykroczenia. Miał mieć również możliwość wniesienia kasacji od 

każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe. 

Rzecznik Praw Dziecka miał być niezawisły i niezależny od innych orga-

nów państwa. Projekt przewidywał powstanie Biura Rzecznika Praw Dziecka. 

W uchwalonej przez Sejm ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka (druk 

senacki nr 298) zapisano, że przedmiotem działań Rzecznika ma być m.in. 

ochrona praw dziecka do życia, do wychowania w rodzinie i prawa do na-

uki. Działania Rzecznika mają zmierzać do ochrony dziecka przed prze-

mocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz in-

nym złym traktowaniem. Szczególną troską mają być otoczone dzieci nie-

pełnosprawne. Dzieckiem w rozumieniu ustawy jest każda istota ludzka od 

poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Działania określone w ustawie Rzecz-
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nik podejmuje z własnej inicjatywy. Rzecznika powoływać ma Sejm, za zgodą 

Senatu, na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów. 

Kadencja Rzecznika ma trwać 5 lat. Rzecznik w swej działalności ma być 

niezależny od innych organów państwowych. Swoje zadania Rzecznik ma 

wykonywać przy pomocy Biura. W ustawie znacznie ograniczono (w po-

równaniu z wniesionymi projektami) kompetencje Rzecznika. Rzecznik 

może zwracać się do organów władzy publicznej, organizacji i instytucji  

o złożenie wyjaśnień, udzielenie informacji, udostępnienie dokumentów 

oraz o podjęcie na rzecz dziecka działań z zakresu ich kompetencji. Rzecz-

nik może zwracać się do właściwych organów o podjęcie inicjatywy usta-

wodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych54. 

Intensywne wysiłki nad utworzeniem instytucji RPD w Polsce zwień-

czone zostały wprowadzeniem do Konstytucji RP z 1997 roku, przepisu 

będącego podwaliną dla jego funkcjonowania. Konstytucja RP w art. 72 ust 

4, nie określiła kompetencji ani sposobu powołania Rzecznika, w tym za-

kresie odsyła do ustawy o RPD. Należy zwrócić uwagę, że przepisy kon-

stytucyjne nie umiejscowiły Rzecznika w strukturze władzy państwowej, 

nie określiły przesłanek pozwalających na wskazanie zasad jego powoły-

wania. Przyjęto zatem, że ustawodawca zwykły otrzymał zakres swobody 

w tym zakresie55. 

Zwraca uwagę, że instytucja RPD nie została, umieszczona w rozdziale 

IX Konstytucji RP, zatytułowanym „Organy kontroli państwowej i ochrony 

prawa” (w rozdziale tym została uregulowana pozycja - ustrojowo - prawna 

RPO), tylko w rozdziale II, zatytułowanym „Wolności, prawa i obowiązki 

człowieka i obywatela”. Takie umieszczenie obu „rzeczników praw” w róż-

nych częściach Konstytucji, interpretowane jest jako nadanie obu odmien-

nej rangi. Podkreślenia również wymaga fakt, iż zasadniczo – skoro Kon-
                                                      
54 L. Śmietanko, Opinia o ustawie z dnia 21 października 1999 roku o Rzeczniku Praw Dziecka 

(druk senacki nr 298), Zeszyty Biura Informacji i Dokumentacji Senackiej, nr 425 (0 – 43/99), 
listopad 1999 r., Biblioteka Sejmowa 10042782, Dział Ekspertyz, s. 1 – 2. 

55 Zob. L. Garlicki, Uwaga do art. 72 [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, 
Komentarz, t. III, Warszawa 2005, s. 7, A. Zieliński, Instytucja Rzecznika Praw Dziecka w 
świetle Konstytucji [w:] M. Kosek, J. Syk (red.) W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci 
Profesor W. Stojanowskiej, Warszawa 2008, s. 621 i n.  
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stytucja RP powołuje określony organ, nadając mu konkretne kompetencje 

– to ustawodawca zwykły nie może tworzyć równorzędnego organu, który 

mógłby w nie wkraczać. Mogłoby to spowodować powielenie kompetencji 

kontrolnych RPO w zakresie praw określonej grupy obywateli – dzieci.56 

Istotne jest to, że ustawodawca w zakresie realizacji upoważnienia wynika-

jącego z art. 72 ust 4 Konstytucji RP, został zobowiązany do takiego ukształ-

towania pozycji nowej instytucji  - RPD – by zagwarantować jej autonomię 

niezbędną do sprawowania kontroli w zakresie przestrzegania praw dziec-

ka, a jednocześnie takiego ukształtowania jej kompetencji, by nie naruszały 

konstytucyjnych i ustawowych kompetencji innych organów państwowych. 

Dlatego też w doktrynie pojawiły się głosy, że tego typu rozwiązanie będzie 

możliwe tylko wówczas, gdy RPD zostanie wyposażony w kompetencje 

odmienne od kompetencji RPO57. 

In fine należy podkreślić, że zarówno pozycja ustrojowa RPD jak rów-

nież zakres jego zadań i kompetencji uległy w trakcie prac legislacyjnych 

zasadniczym modyfikacjom. Pojawiło się wiele wątpliwości i rozbieżności 

związanych z jego funkcją jako centralnego organu państwowego – organu 

wliczonego do katalogu podmiotów ochrony prawnej, organu kontrolnego. 

Wyrażane były krytyczne oceny i sugestie, które w rezultacie wpłynęły w os-

tatecznym kształcie na uregulowanie w polskim porządku prawnym jego po-

zycji ustrojowej. Jak dotąd ustawa ta doczekała się sześciu nowelizacji, które 

miały miejsce w latach 2008 – 2015, sprowadzały się one zasadniczo do 

wzmocnienia uprawnień Rzecznika i jego niezależności i niezawisłości58. 

                                                      
56 W. Odrowąż – Sypniewski, Opinia z dnia 21 lipca 1999r., w sprawie art. 72 ust 4 Konstytucji 

(Rzecznik Praw Dziecka), Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 
„Ekspertyzy i Opinie Prawne. Biuletyn” nr 5/1999, Warszawa 1999, 
www.biurose.sejm.gov.pl/biuletyn/be35-3htm. 

57 Ibidem. 
58 Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 roku została opublikowana w Dzienniku 

Ustaw z dnia 31 stycznia 2000 roku i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2000 roku (czyli z mocą 
wsteczną). Dotychczas była sześciokrotnie nowelizowana. Po raz pierwszy ustawą z dnia 24 
października 2008 roku o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o 
wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, Dz. U. nr 214, poz. 1345; 
po raz drugi zmiana została wprowadzona ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji 
niejawnych, Dz. U. nr 182, poz. 1228; po raz trzeci zmiana została wprowadzona ustawą z dnia 



 

 

FONS 2017 / 2 (6) 

                      I. Artykuły 

136

W kontekście genezy utworzenia instytucji RPD i jej dalszej ewolucji, 

relacji konfliktu, współdziałania czy też neutralności względem Rzecznika 

Praw Obywatelskich należy podnieść, że zwyciężyła koncepcja współdziałania 

i utworzenia odrębnej instytucji, która ma na celu stanie na straży praw dziecka 

określonych nie tylko w Konstytucji RP, lecz także w Konwencji o Prawach 

Dziecka i innych aktach prawnych z poszanowaniem odpowiedzialności, praw 

i obowiązków rodziców. Wraz z powołaniem RPD, w toku jego działalności 

katalog jego kompetencji ulegał znacznemu rozszerzeniu i doprecyzowaniu, co 

w rezultacie spowodowało, że jest on postrzegany jako podmiot – instytucja – 

ochrony prawa – praw dzieci. Zaś jego zadaniem jest stanie na straży (kontrola 

przestrzegania) praw dziecka w Polsce. 

                                                                                                                                      
24 września 2010 roku o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych 
ustaw, Dz. U. nr 197, poz. 1307;  czwarta  nowelizacja została wprowadzona ustawą z dnia 15 
lipca 2011 roku o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku 
Praw Dziecka, Dz. U. nr 168, poz. 1004; piąta nowelizacja została wprowadzona ustawą z dnia 9 
lipca 2015 r., o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz. U. z 2015r., poz. 1192; z kolei 
szósta i ostatnia jak dotąd zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 
2015r., o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych 
osobowych, o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy prawo o ustroju sądów 
powszechnych, Dz. U. z 2015r., s. 1309. 
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dr Piotr Feczko 

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych 

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

Transformacje administrowania publicznego w 
Chinach a koncepcje współczesnego  governance 
 

Wprowadzenie 

 Państwo Środka z racji potencjału demograficznego oraz konsekwent-

nie rosnącego jego znaczenia jako uczestnika stosunków międzynarodowych 

(zarówno gospodarczych; jak i politycznych)1 skupia na sobie coraz to większą 

uwagę świata – w tym także świata nauki. Coraz trudnej jest odnaleźć istot-

ny problem dla świata, w którym nie należy uwzględniać roli Chin.  

Chińska Republika Ludowa jest najludniejszym państwem świata liczą-

cym co najmniej blisko 1,4 mld obywateli2. Posiada nie tylko największy 

zasób administrowanych obywateli, ale także najliczniejszy aparat admini-

stracji - liczący dziesiątki milionów urzędników3. Chiński potencjał ekonomicz-

ny nie tylko cechuje się stosunkowo stabilnym, długoterminowym wzrostem4, 

ale także służy Państwu Środka jako narzędzie ekspansji międzynarodowej 

poprzez idące w dziesiątki miliardów dolarów inwestycje bezpośrednie i po-

życzki rządowe (szczególnie względem państw rozwijających się)5. 

 Celem autora artykułu jest prezentacja aktualnej problematyki prze-

mian administrowania publicznego w Chinach wobec założeń dzisiejszego 

                                                      
1 Por. (red.) E. Oziewicz, T. Michałowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 

2013, s. 88-93 i 257-259, J. Bartosiak, „Czy koncert mocarstw uchroni nas przed III wojną 
światową?”, Nowa Konfederacja 2014 nr 2, s. 4-8, E. Montgomery, „Contested Primacy in the 
Western Pacific. China’s Rise and the Future of U.S. Power Projection”, International Security 
2014 nr 4, s. 115-118. 

2 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html (data dostępu: 20. 05. 
2017). 

3 Por. (red.) T.Bas, Chiny, Media Profit,  Warszawa 2006, s. 62. 
4 Por. IMF Country Raport No. 14/235, s. 2; 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14235.pdf (data dostępu: 20. 05. 2017). 
5 Por. przykładowo: http://www.osservatoreromano.va/pl/news/jak-wazna-jest-afryka-dla-wzrostu-

gospodarki-chins (data dostępu: 20. 05. 2017) 
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public governance. Najpierw odniesie się do kultury administrowania w Pań-

stwie Środka. Następnie autor poruszy tematykę bieżących, najistotniej-

szych wyzwań dla zarządzania publicznego w Chinach. Kolejno nastąpi 

niezbędna prezentacja koncepcji współczesnego governance. Ostatecznie 

omówione zostaną kwestie dotyczące zastosowania governance w dzisiej-

szych warunkach Chińskiej Republice Ludowej.  

Autor pragnie podkreślić, że problemy życia społecznego Państwa Środ-

ka mają istotnie złożony charakter i są nieraz niełatwo zrozumiałe dla świa-

ta cywilizacji zachodniej. Podobnie należy zaznaczyć, że znaczna część prog-

noz zachodnich ośrodków eksperckich dotycząca Chin nie sprawdza się6. 

Dlatego wypowiedzi autora nie mogą mieć charakteru zbyt daleko idących. 

Autor ma intencję – w zakresie artykułu – omówić rozgrywający się w pań-

stwie chińskim proces synkretycznej adaptacji transatlantyckiej doktryny 

public governance wobec aktualnej rzeczywistości Chin kontynentalnych. 

 

Kultura administrowania Chin 
 Należy być świadom treści sentencji twierdzeń wypowiadanych przez 

ludzi Dalekiego Wschodu takich jak „Wschód jest Wschodem, a Zachód 

jest Zachodem”; bądź „Tao jest głębsze od Hegla”7. Nie można rozpatrywać 

problemów życia społecznego Chin bez uwzględnienia jego kultury zakorze-

nionej w liczącej sobie kilkadziesiąt wieków historii państwowości chińskiej. 

Deprecjonujące tenże dorobek nastawienie części cywilizacji Zachodu prze-

minęło wraz z epoką kolonializmu. O ile cywilizacji Morza Śródziemnego 

ludzkość zawdzięcza prawo, demokrację, logikę; to cywilizacja Państwa 

Środka samodzielnie wytworzyła system dziesiętny (z liczbą 0), sprawo-

zdawczość i gromadzenie danych, papier oraz druk ruchomą czcionką8. 

 Podstawą kultury administrowania publicznego Chin jest doktryna 

konfucjanizmu. Fundamentalną komórką chińskiego społeczeństwa jest 

rodzina osadzona w tradycyjnych konfucjańskich wartościach9. Administracja 

                                                      
6 Por. J. Wassertom, Chiński nowy wspaniały świat, Universitas, Kraków 2010, s. XVII. 
7 N. Beggruen, N. Gardels, Intelligent governance for the 21st century, Polity, Cambridge 2013, s. 7-8. 
8 K. Łoziński, Oczy diabłów są szare. Chiny – Zachód. Historia i polityka, Efekt, Warszawa 1998, s. 9. 
9 (red.) T.Bas, Chiny, Mediaprofit, Warszawa 2006, s. 59. 
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posługuje się zarówno więzami rodzinnymi (aby wywierać wpływ na człon-

ków danej rodziny); jak i paradygmatem organizacyjnym rodziny – także 

na użytek własnych struktur organizacyjnych, gdzie duże znaczenie mają 

„starsi” (tj. „ojcowie”, czy „starsi bracia”), którzy zarządzają „młodszymi”10. 

 Model konfucjański zakłada tradycyjną jedność umysłów poddanych 

i cesarza. Jednym z najważniejszych celów jest stan spokoju społecznego, 

na rzecz którego służebne mają być gospodarka i technika. Rządzenie „zhi” 

dosłownie oznacza też regulowanie (np. przepływu wody, bądź energii), a 

władza „quan” jest synonimem równoważenia. Podstawowymi cechami 

tego modelu są następujące założenia:  

a) „syn niebios” (cesarz) skupia władzę spraw zarówno spraw doczesnych, 

jak i duchowych;  

b) państwo formuje moralnie oraz intelektualnie jednostki ludzkie;  

c) państwo ma charakter – co najmniej – „uniwersalny” – obejmuje „wszyst-

ko pod niebem”;  

d) izolacjonizm należy do podstawowych zasad ustroju państwa i jego 

społeczności;  

e) państwo nie ma charakteru narodowego, a cywilizacyjny („barbarzyńca” 

może zostać uznany za członka wspólnoty państwowej dopiero po przy-

swojeniu sobie cywilizacji chińskiej);  

f) ważniejsza jest „cnota” (etyka konfucjańska), aniżeli normy prawne (lu-

dzie mają naśladować „świetliste ciała nieba”);  

g) państwem winny zarządzać osoby najmądrzejsze i najcnotliwsze – czyli 

uczeni urzędnicy (tj. mandaryni)11. 

  

Wedle idei konfucjańskiej to rząd ponosi pełnię odpowiedzialności za 

dostatnie życie ludu, a jego „wszechogarniające przywództwo” zapewnia 

ludowi to co mu niezbędne (tj. gwarantuje mu dostatek i edukuje go). Urzęd-

nik (mandaryn) to nie tylko funkcjonariusz aparatu, ale też przywódca, inte-

lektualista, wychowawca. Najważniejsze jest to, aby był utrzymywany dobry 

                                                      
10 Por. (red.) W. Dziak et al.), Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju, PAN, Warszawa 2012, s. 133. 
11 K. Gawlikowski, Konfucjański model państwa w Chinach, PAN, Warszawa 2009, s. 43 oraz 49 i nast. 
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porządek. Natomiast demokracja może być nieraz tam postrzegana jako czyn-

nik chaosu i niepokoju. Ceni się administrację merytoryczną i opiekuńczą. In-

teres ogółu ma przewagę nad indywidualnym. Od dzieciństwa uczy się „jak 

być moralnym”, „zapewnić porządek w rodzinie i w państwie”, pracować dla 

„dobrej władzy”, „uwzględniać dążenia innych ludzi”12. Powinnością jest po-

święcenie się dla jakiejś grupy (rodziny, społeczności, państwa)13. 

 T. Kosuge odróżnia tradycyjną chińską biurokrację od biurokracji współ-

czesnej (np. w ujęciu M. Webera14). Podkreśla, że prawo i prawnicy w Chinach 

(podobnie jak w Japonii) mają być jedynie środkiem rządzenia, a nie rządzić 

(w rozumieniu transatlantyckiego rule of law, czy kontynentalnego Rechtsstaat). 

Zaznacza, że taki rodzaj biurokracji może być uznawany - za mający cechy 

totalitaryzmu15. 

Aktualne główne wyzwania  
dla administrowania publicznego w Chinach 

 Rosnącemu konsekwentnie potencjałowi Państwa Środka towarzyszy 

dziś szereg istotnych problemów wewnętrznych, które w znaczonej mierze 

są związane z procesami transformacji i rozwoju ChRL. Z racji ustrojowych 

stanowią one bieżące, zasadnicze wyzwania dla administrowania publicz-

nego w Chinach. 

 Oświadczenie T. Zheng’a Dyrektora Wykonawczego Międzynarodo-

wego Funduszu Walutowego właściwego dla Chin kontynentalnych (na oko-

liczność krajowego raportu MFW względem ChRL z 2014 r.) wymienia – 

pośrednio i bezpośrednio - szereg problemów chińskiego życia społecznego 

(wynikających przede wszystkim z trudności w administrowaniu rozwojem 

na miarę tego państwa):  

a) chaotyczną urbanizację;  

                                                      
12 (red.) W. Dziak et al., Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju, PAN, Warszawa 2012, s. 227, 

229 i 332. 
13 J. Cangrong, Przyszłość Chin, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 28. 
14 Por. M. Weber, „Gospodarka i społeczeństwo”, PWN, Warszawa 2002, s. 161-167. 
15 T. Kosuge, On the Theory of Chinese Ideology, Focalpoint, London 2012, s. 49-54. 
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b) deficyty w zabezpieczeniu społecznym obywateli – szczególnie na tere-

nach szybkiego wzrostu gospodarczego;  

c) przepaść w opiece zdrowotnej między aglomeracjami a resztą kraju;  

d) istotne – dalej postępujące - skażenie środowiska;  

e) politykę „jednego dziecka”;  

f) reformę wymiaru sprawiedliwości (szczególnie na rzecz wyodrębnienia 

wyspecjalizowanego pionu właściwego dla ochrony własności intele-

ktualnej);  

g) g) nieprzejrzyste wspieranie przez władze konkurencyjności działal-

ności gospodarczej sektora publicznego16. 

 

Podobne wypowiedzi można odnaleźć w raporcie OECD „China Structural 

Reforms for Inclusive Economic Growth”, który dodatkowo wskazuje na 

następujące kwestie problemowe:  

a) nierówny dostęp obywateli do służby publicznej;  

b) przepaść w dostępie do edukacji w zależności od miejsca zamieszkania 

i możliwości ekonomicznych rodziny dziecka;  

c) wieloaspektowe upośledzenie ludności napływowej do sfer szybkiego 

wzrostu gospodarczego (także ze strony służb publicznych)17. 

 

Powyższe twierdzenia specjalistycznych raportów instytucji global-

nych znajdują swoje odbicie w literaturze. Przykładowo podnoszona jest 

kwestia mało transparentnego interwencjonizmu publicznego. Brak wyod-

rębnienia sfer dominium (władczej) i imperium (gospodarowania mająt-

kiem) władz publicznych jest trudno akceptowalna wedle współczesnych 

standardów dobrego rządzenia. Szczególnie można to zaobserwować na 

                                                      
16 IMF Country Raport No. 14/235, s. 114-115; 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14235.pdf (data dostępu: 20. 05. 2017). Por. 
raport IMF z 2017; https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/08/15/People-s-
Republic-of-China-Selected-Issues-45171 (data dostępu 20.08. 2017).  

17 OECD, China Structural Reforms for Inclusive Economic Growth, 2014, s. 7; 
http://www.oecd.org/china/2014-03-China-report-EN.pdf (data dostępu: 20. 05. 2017). Por 
opracowanie OECD z 2017; https://www.slideshare.net/oecdeconomy/china-2017-oecd-
economic-survey-more-resilient-and-inclusive-growth/1 (data dostępu 20.08. 2017). 
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przykładzie władz lokalnych (o różnym stopniu realnej samorządności), 

gdzie ujawnia się wewnętrzny konflikt interesów, albowiem są one jedno-

cześnie faktycznymi przedsiębiorcami oraz – z mocy prawa – mają władzę 

regulowania rynków, gdzie prowadzą działalność gospodarczą18. Niemniej 

zważyć należy, że z mocy Konstytucji ChRL (np. jej art. 7) – państwo wspiera 

i zachęca do działania sektor publiczny19. Ma to związek z tym, że trudno 

oczekiwać, aby w państwie, które przeszło – przykładowo – tzw. „rewolucję 

kulturalną” działał na niezbędną skalę - dobrze zorganizowany sektor prywat-

ny. Na pewnym etapie chińskich przemian dominacja czynników publicznych 

w gospodarce narodowej może być jeszcze uznawana za czasowo uzasadnioną 

Jednakże ze swej natury rodzi istotne problemy (np. korupcję). 

 Z kolei J. Cangrong przedstawia trudności chińskich przemian w 

zakresie mechanizmów zarządzania publicznego w ChRL. Pisze, iż przy 

malejącej władzy politycznej niełatwo jest tworzyć instytucje oparte na 

demokracji i praworządności. Zauważa też, że chińskie reformy prowa-

dzone są przez wielu różnych wykonawców, a rząd centralny zazwyczaj nie 

odpowiada za ich realizacje20. 

  
Koncepcje współczesnego governance 
 Autor artykułu przedstawi współczesne public governance jako pe-

wien, kolejny etap rozwoju doktryn administrowania (względnie – zarzą-

dzania21) publicznego. Określi je poprzez odniesienie do doktryny new pu-

                                                      
18 (red.) T.Bas, Chiny, Media Profit,  Warszawa 2006, s.62. 
19 http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372963.htm (data dostępu: 

20. 05. 2017). Por. J Rowiński, W. Jakóbiec, System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 36. 

20 J. Cangrong, Przyszłość Chin, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 186-190. Odrębną 
kwestią problemową pozostaje trudne zagadnienie tzw. „azjatyckej specyfiki” praw człowieka w 
ChRL. Jednakże ten wątek autor artykułu tylko notyfikuje - w ramach tego tekstu. 

21 Dla nauk ekonomicznych przedstawiane artykułem problemy dotyczą przede wszystkim tej sfery, 
która jest tam określana mianem zarządzania publicznego. Natomiast dla nauk prawnych – 
przedmiotowa materia – znajduje się we właściwości dyscypliny - nauka administracji. Autor 
artykułu czyni to zastrzeżenie metodologiczne, albowiem jego interdyscyplinarny tekst jest 
dedykowany przede wszystkim obu wymienionym sferom obszaru nauk społecznych. 
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blic management. Następnie przedstawi podstawowy zarys bieżącego 

ujęcia governance przez M. Bevir’a. 

 Dzisiejsze public governance postuluje zmiany relacji między wła-

dzami publicznymi, a innymi uczestnikami życia społecznego. W szczegól-

ności ma to na celu poprawę lepsze skoordynowanie stosunków między po-

szczególnymi podmiotami życia społecznego oraz poprawę jakości efektów 

procesów decyzyjnych. Przede wszystkim zaleca wykorzystywania możli-

wości zarządzania sieciowego. Cele działania są ustalane podczas wzajem-

nych interakcji podmiotów (danej społeczności) podczas procesów decy-

zyjnych. Władze publiczne mają tylko częściowy udział w finalnie wypra-

cowanej decyzji. Dzisiejsze społeczeństwo jest istotnie złożonym komplek-

sem opartym na szeregach współzależności. Współuczestnictwo w interak-

cjach życia społecznego danej zbiorowości jest konieczne dla każdego 

podmiotu, który pragnie satysfakcjonujących dlań rezultatów przebiegu 

spraw publicznych.  

Natomiast new public management  zasadniczo ograniczało się tylko 

do sektora publicznego – względem którego spraw zalecało użycie mecha-

nizmów stosowanych w sektorze prywatnym. Zadania wyznaczały władze 

publiczne. Jego generalnym celem była poprawa efektywności sektora pu-

blicznego – mierzona przede wszystkim kryteriami ekonomicznymi22. 

 Jako przykładowe przedstawienie koncepcji governance można przed-

stawić jego ujęcie przez M. Bevir’a23. Podkreśla on trzy kluczowe elementy 

dzisiejszego governance – różnorodność organizacyjną, partycypację oraz 

dialog. Wynikają z nich dla administrowania publicznego takie wskazania jak: 

efektywne informowanie opinii publicznej, partycypacja obywateli w proce-

sach decyzyjnych, stosowanie koprodukcji (wykonywanie zadań publicznych 

przez grupy obywateli – szczególnie rozpowszechnione w państwach rozwija-

                                                      
22 (red.) D. Levi-Faur, The Oxford Handbook of Governance, Oxford University Press, Oxford 2014, 

s. 209. 
23 M. Bevir, profesor polityki publicznej w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley jest autorem 

takich pozycji jak: „A Theory of Governance” (2013), „Democratic Governance” (2010) oraz 
„The State as Cultural Practice” (2010). Por. http://polisci.berkeley.edu/people/person/mark-bevir 
(data dostępu: 20. 05. 2017). 
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jących się), monitoring obywatelski, mediacja wspólnotowa, konieczność in-

nowacyjności wobec problemów spraw publicznych.  

 Bevir redefiniuje koncepcję pojęcia państwa. Na wskutek przemian tech-

nologicznych i społecznych ukazuje zmierzch dotychczasowych jego ujęć. Mia-

nem the stateless state określa względny wytwór różnych akcji i politycznych 

dysput, które wynikają ze zróżnicowanych światopoglądów i tradycji. Przeko-

nania i działania obywateli konstruują i dekonstruują „państwo bezpaństwo-

we”. Czas instytucji państwa jako - fikcyjnego, idealnego monolitu, kierują-

cego się własnym, wyodrębnionym i znanym interesem – przeminął. 

M. Bevir twierdzi, iż sieci są swoistymi „instytucjonalnymi ustalają-

cymi” politykę publiczną. Dochodzi w nich do interakcji pomiędzy podmio-

tami życia społecznego wszystkich sektorów. Sieci cechują się zasadniczo 

nieformalnym charakterem, ale władają nad - faktycznie przezeń zarządza-

nymi - instytucjami życia publicznego. Opierają się na „sieciowej” - czyli 

niehierarchicznej - koordynacji. Struktury i mechanizmy sieci są komple-

mentarne wobec niełatwej sytuacji dotychczasowych, zasadniczo sforma-

lizowanych instytucji życia publicznego (np. państwa)24.  

Zastosowanie governance w dzisiejszych warunkach  
w Chińskiej Republice Ludowej 

 Należy podkreślić, że wzorce cywilizacji Zachodu – w znacznym 

stopniu - wynikają z chrześcijańskiej wizji świata i człowieka. Dlatego nie 

mogą zostać przyjęte w całej rozciągłości w Państwie Środka25. Zachodnia 

maniera pouczania Chin jest traktowana jako nieznośna przez Chińczyków. 

Od końca ubiegłego stulecia Chiny i niektóre inne państwa Dalekiego 

Wschodu (np. Singapur) propagują tezę o odmienności wartości azjatyckich 

względem liberalnych wartości Zachodu. Potwierdzają to przeprowadzone 

badania socjologiczne. Dlatego można twierdzić, że ChRL nie będzie istot-

nie odchodzić od stosowanego już jakiś czas modelu rozwoju państwa – 

                                                      
24 M. Bevir, Theory of governance, University of California Press, Berkeley 2013, s. 55-214. 
25 K. Gawlikowski, Konfucjański model państwa w Chinach, PAN, Warszawa 2009, s.110. 
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czyli monopartyjnego kierownictwa budującego „własnego typu” demokra-

cję i dobrobyt26. 

 Ogólne uwarunkowania zarządu publicznego w Chinach mają niejed-

nolity stosunek względem postulatów wypływających z koncepcji public 

governance. Z jednej strony państwo biurokratyczne jest swoistym narzę-

dziem ekspansji w tradycji chińskiej, a samo państwo jest synonimem bez-

wyjątkowej jedności politycznej. Podobnie ustanowiony porządek życia spo-

łecznego był i jest zarazem także porządkiem kosmicznym, moralnym, ducho-

wym itd. Jednakże z drugiej strony Chińczycy przedkładają arbitraż i kom-

promis nad drogę prawną (której użycie stanowi swoisty dowód hańby bra-

ku porozumienia między krewnymi, bądź sąsiadami). Natomiast dobre rzą-

dy to odbicie ideału harmonii społecznej. Z kolei jednostka w Chinach ma 

się przystosowywać do zmian i pogodzić się z nimi27.   

 Istotne znaczenie dla zastosowań idei governance ma rola i aktywność 

trzeciego sektora w danym kraju. Zachodnia koncepcja civil society jest za-

sadniczo obca względem kultury i tradycji Państwa Środka. Istniejące - także 

w chińskim prawie publicznym - formalne możliwości zakładania podmio-

tów trzeciego sektora czy współuczestnictwa obywateli w procesach decy-

zyjnych życia społecznego – nie są wystarczającymi czynnikami dla wy-

kształcania społeczeństwa obywatelskiego w ChRL. Monopartyjna władza 

rozstrzyga, który sposób partycypacji, czy organizacja pozarządowa – jest 

„pożądana”, albo „niepożądana”. Samo środowisko podmiotów trzeciego 

sektora w Chinach nie jest wolne od problemów (szczególnie: relatywnie 

mała liczebność, trudności finansowe i przerosty struktur zarządzania). Roz-

wojowi tego sektora nie sprzyja także nadzór władz, które „stoją na straży 
                                                      
26 (red.) W. Dziak et al., Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju, PAN, Warszawa 2012, s. 48-49, 

202, 213. Oczywiście nie wszystkie negatywne uwarunkowania dla zastosowań idei governance 
w Chinach mają ścisły związek z chińską specyfiką. Przykładowo na terenach szybkiego rozwoju 
ekonomicznego (np. aglomeracje południowego wybrzeża ChRL) występują znikome relacje 
społeczne między ludźmi w ich miejscu zamieszkania (np. „w ogóle nie zna się sąsiadów”). Taki 
stan stosunków społecznych spotykany jest także Polsce (szczególnie w zabudowie 
wielomieszkaniowej), gdzie też ma niekorzystne oddziaływanie (por. K. Kardaszewicz, Młode 
Chiny, Homini, Kraków 2009, s. 59).  

27 J. Gernet, Inteligencja Chin. Społeczeństwo i mentalność, Fu Kang, Warszawa 2008. s. 36-47, 110, 
333. 
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harmonii społeczeństwa”. Generalnie trzeci sektor może realizować tylko 

cele wyznaczone bądź zaakceptowane przez państwo. 

 Jako wybrany, lokalny przykład implementacji koncepcji governance  

w ChRL można podać kreację nowego, lokalnego ośrodka partycypującego  

w lokalnym administrowaniu – Wspólnotowego Komitetu Mieszkańców  

w Zheijang. Reforma ta była inspirowana, nadzorowana oraz - w znacznym 

zakresie – współwykonywana przez miejscowa organizację partyjną. Wspom-

niany komitet wykonuje lokalną administrację publiczną wspólnie z zawodo-

wą administracją publiczną, miejscową organizacją KPCh, lokalnymi stowa-

rzyszeniami mieszkańców (kulturalnym, kobiet, wolontariuszy, niepełno-

sprawnych, edukacyjnym). Wspomagają go także niesformalizowane nie-

wielkie terenowe grupy aktywnych mieszkańców. Rozwiązanie to zostało zaa-

kceptowane przez władze i przedstawione jako możliwe do stosowania w ad-

ministracji lokalnej ChRL28. 

 Inną egzemplifikacją zastosowania idei governance w Państwie Środ-

ka jest uruchomienie outsorcing’u edukacyjnego dla imigrantów do Szang-

haju. Szybki rozwój ekonomiczny aglomeracji portowych wybrzeża ocea-

nicznego Chin powoduje migrację ludności z terenów mniej rozwiniętych 

(szczególnie ze wsi). Ludzi ci przybywszy do wielkiej aglomeracji znajdują 

się – zazwyczaj wraz ze swoimi rodzinami - w trudnej sytuacji socjalnej.  

W szczególności dotyczy to dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej. Nie-

rzadko lokalne władze nie stają na wysokości zadania. Jednakże w Szang-

haju samorząd aglomeracji postanowił nie być dostarczycielem usług edu-

kacyjnych dla imigrantów, a jedynie nadzorującym ich outsourcing. Umo-

żliwiono zakładanie szkół niepublicznych, działających na zasadzie non-

profit, które otrzymują rocznie określone dofinansowanie od samorządu 

(specjalnego urzędu - Biura Edukacyjnego) na ucznia, który spełnia usta-

lone przez władze aglomeracji kryteria. Pozytywnymi efektami prezento-

wanej zmiany są: skuteczniejsze i tańsze wykonywanie tego zadania pu-

                                                      
28 (red.) J. Yu, S. Guo, Civil Society and Governance in China, Palgrave, NY 2012, s. 63-214. Także 

por. nt. rozwoju organizacji pozarządowych w Chinach na tle porównawczym do innych państw 
Azji – (red.) J. Ojendal, A. Dellnas, The Imperative of Good Local Governance, United Nations 
University Press, Tokyo 2013, s. 239-240. 
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blicznego, zmniejszenie się aparatu administracyjnego władz lokalnych, 

wzrost współuczestnictwa podmiotów drugiego i trzeciego sektora w życiu 

społecznym miasta29. 

 Podane przykłady wpisują się w merytokratyczną, pragmatyczną kon-

cepcję przemian China przyjętą przez aktualną generację sprawujących 

władzę w ChRL (od 2013 roku na czele z przewodniczącym państwa - Xi 

Jinping)30. Także rządzący Chinami są świadomi tego, że governance sta-

nowi imperatyw konkurencyjności kraju31. Nie był przypadkowym fakt, iż 

w roku 2010 pekińska Chińska Narodowa Szkoła Administracji zmieniła 

nazwę na Chińską Akademię Governance32. 

Podsumowanie 

 Wybiórcze, selektywne zastosowania koncepcji governance w ChRL 

zasadniczo dokonuje się w ramach mechanizmu przyjętej strategii: rządów 

światłej elity, najczęściej narzucanych, sterowanych reform, ostrożnego wpro-

wadzania nowych instytucji bądź sposobów działania. Metoda ta jest oce-

niana – w Państwie Środka - jako skuteczna, udana i godna kontynuacji33. 

 Chiny deklarują bycie - w przyszłości - demokratycznym państwem 

opartym na zasadach prawa. Spełnienie tego ma być długofalowym celem 

Państwa Środka. Jednakże z samego sposobu formułowania tej deklaracji 

można wiele odczytać. Międzynarodowa społeczność globalna uznaje ro-

snącą rolę ChRL, ale trudno jej zaakceptować ich unikalną drogę rozwoju, 

która nieraz jest rozpoznawana jako problematyczna względem przyjętych 

przez świat wartości oraz ochrony praw człowieka. Państwo Środka dąży 

do bycia rozpoznawane w stosunkach międzynarodowych trojako:  
                                                      
29  (red. D. Zhenglai, S. Guo, China’s Search for Good Governance, Palgrave, Ny 2011, s. 71-83. Nt. 

znaczenia tematyki  stosunku administracji publicznej i innowacji społecznych por. przykładowo 
J. Fazlagić, Poradnik innowacyjnego samorządowca, Poltext, Warszawa 2017, s. 22 i nast.  

30 Por. R. Vietor, How Countries Compete, Harvard Business School Press, Boston 2007, s. 57-80. 
31 Por. (red.) C. Prow, Governing to Win. Enhancing National Competitiiveness through New Policy 

and Operating Approaches, Rowman & Lifted Publishers, Plymuth 2012, s. 35-44. 
32 http://nsaww.nsa.gov.cn (data dostępu: 20. 05. 2017). 
33 Por. B. Góralczyk, Chiński feniks. Paradoksy wschodzące mocarstwa, Wydawnictwo Sprawy 

Polityczne, Warszawa 2010, s. 70 oraz T. Bieliński, Kapitał ludzki a innowacyjność Chin, PWE, 
Warszawa 2016, s. 139-154. 
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a) rynek i gospodarka narodowa o nielimitowanym potencjale;  

b) nowoczesna – choć starożytna – cywilizacja;  

c) supermocarstwo34. 

 

Dlatego chińska pragmatyczna merytokracja stosuje i będzie wdrażać 

idee governance wybiórczo – w zależności od potrzeb realizacji strategicz-

nych celów państwa. Cele te naród chiński osiąga poprzez trudno wyobra-

żalny dla człowieka Zachodu wysiłek zbiorowy, albowiem historia ostat-

nich paru wieków Państwa Środka - nie była dlań łatwa35. 

                                                      
34 Por. J. Cangrong, Przyszłość Chin, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 13-20 i 199. 
35 Autor artykułu chciałby wyrazić pogląd o potrzebie - choćby części tak istotnej determinacji na 

rzecz transformacji życia społeczno-gospodarczego (jaka od pewnego czasu występuje w 
Chinach) – dla polskiego społeczeństwa (i jego rządzących).  Jeśli ChRL odniosły globalny 
sukces z pomocą „made in China” -  to jaki będzie rozmiar ich sukcesu w razie zrealizowania ich 
planów zastąpienia „made in China” poprzez „created in China”? 
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mgr Mateusz Wojtanowski 

Unia Afryka ńska – zwornik afryka ńskich procesów 
integracyjnych w zakresie gospodarki? 
Aspekt formalny zagadnienia oraz przyczynek do 
dyskusji o jego uwarunkowaniach 
 
Wprowadzenie 

Powstała na początku XXI wieku Unia Afrykańska, UA (African 

Union, AU) zastąpiła Organizację Jedności Afrykańskiej, OJA (Organiza-

tion of African Unity, OAU) w roli organizacji międzynarodowej, która ma 

w swym założeniu obejmować cały Kontynent. Akt Założycielski Unii Afry-

kańskiej (Constitutive Act of the African Union)1 wszedł w życie w 2001 

roku. Zajął on miejsce wcześniejszej Karty OJA (OAU Charter)2. Zmiana 

ta związana była z ewolucją celów integracji – przede wszystkim tych o cha-

rakterze społeczno-gospodarczym, ale także dotykających sfery politycznej3. 

Co się tyczy modyfikacji w zakresie tych pierwszych, to można domniemy-

wać, iż była to odpowiedź na nasilające się procesy globalizacji i regiona-

lizacji na innych kontynentach4. Bynajmniej nie uległ natomiast zmianie 

fakt, iż Unię, tak jak jej poprzedniczkę, cechuję panafrykański charakter, co 

prawnie wynika z art. 3(a) Aktu Założycielskiego UA, który wylicza osiąg-

nięcie większej jedności i solidarności pomiędzy państwami afrykańskimi i 

                                                      
1 Akt Założycielski Unii Afrykańskiej, https://www.au.int/web/sites/default/files/pages/32020-file-

constitutiveact_en.pdf (dostęp: 31.05. 2017). 
2 Karta OJA, https://www.au.int/web/sites/default/files/treaties/7759-sl-oau_charter_1963_0.pdf 

(dostęp: 31.05. 2017).  
3 W. Lizak, Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, Warszawa 2012, s. 256. 
4 K Czernichowski, Integracja afrykańska – uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, Warsza-

wa 2010, s. 111. 
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ludami Afryki wśród celów organizacji5. Odwołania do jedności Afryki do-

strzegalne są poza tym w jej oficjalnej symbolice6.  

Ponadto, w zgodzie z duchem panafrykanizmu, członkostwo w Unii 

otwarte jest dla wszystkich afrykańskich państw (Artykuł 29 Aktu Założy-

cielskiego UA). Należy zaznaczyć, że od początku 2017 roku, tj. od czasu, 

gdy do organizacji przystąpiło Maroko, zrzesza ona wszystkie afrykańskie 

kraje. Obejmująca cały Kontynent UA nie jest więc już bynajmniej for-

malną możliwością – jest faktem. 

Co się tyczy jednak afrykańskiej integracji gospodarczej, to trudno 

byłoby przy jej prezentacji o większe nieporozumienie niż ograniczenie się 

jedynie do Unii Afrykańskiej – organizacji z poziomu kontynentu. Na po-

ziomie regionu znajdują się bowiem Regionalne Wspólnoty Gospodarcze 

(Regional Economic Communities, RECs). Ich definicja znajduje się w art. 

1 Protokołu dotyczącego stosunków pomiędzy Regionalnymi Wspólnotami 

Gospodarczymi a Unią Afrykańską (Protocol on relations between the 

African Union and the Regional Economic Communities)7. Wedle tej regulacji, 

są to ugrupowania regionalne afrykańskich państw, posiadające nadaną im 

przez traktat osobowość prawną oraz mające za główny cel integrację go-

spodarczą i społeczną. Zasadniczo, za ostateczny cel obierają one często 

nawet pełną integrację gospodarczą, którą osiągnąć mają zgodnie z linear-

nym modelem integracji gospodarczej8.  

                                                      
5 Polskie tłumaczenie przepisów Aktu Założycielskiego UA przytaczane są za: Akt Założycielski 

Unii Afrykańskiej [w:] Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, (red.) 
S. Bieleń Warszawa 2004. 

6 Komisja Unii Afrykańskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Nowej Zelandii, African 
Union Handbook 2017, 2017, s. 11., http://www.au.int/web/sites/default/files/pages/32058-file-
african-union-handbook-2017.pdf, (dostęp: 31.05. 2017). 

7 Protokół dotyczący stosunków pomiędzy Regionalnymi Wspólnotami Gospodarczymi a Unią 
Afrykańską, https://caast-net-plus.org/object/document/239/attach/AU-RECs-Protocol.pdf 
(dostęp: 31.05. 2017). 

8 Por. Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych ds. Afryki, Assessing Regional Integration in 
Africa, 2004, s.29-30, 
https://books.google.pl/books?id=dMJV3S6EgZ4C&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&
f=false (dostęp: 31.05. 2017). 
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Zgodnie z postanowieniami Traktatu ustanawiającego Afrykańską 

Wspólnotę Gospodarczą (Treaty establishing the African Economic Com-

munity), zwanego Traktatem z Abudży9, rola RECs w procesie afrykańskiej 

integracji gospodarczej związana jest ściśle z Afrykańską Wspólnotą Go-

spodarczą (the African Economic Community)10. Zgodnie z art. 6(2) Trak-

tatu z Abudży, Regionalne Wspólnoty Gospodarcze stanowić mają „klocki” 

(building blocks), z których zostanie ona wzniesiona. Przeniesienie integra-

cji na poziom kontynentu ma nastąpić wtedy, gdy RECs osiągną poziom 

unii celnych. Należy jednak zaznaczyć, że o ile powodzeniem zakończy się 

zainicjowany w 2012 r. projekt Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu 

(Continental Free Trade Area, CFTA), to owe „przejście” nastąpi na wcze-

śniejszym etapie względem linearnego modelu integracji gospodarczej. 

Przyszłe komponenty CFTA, w tym Trójstronna Strefa Wolnego Handlu 

(Tripartite Free Trade Area, TFTA), mają bowiem uprzednio osiągnąć jedynie 

poziom stref wolnego handlu11. Jak się okazało, założenie o dojściu do pozio-

mu unii celnej w ramach kilku bloków – w dodatku w mniej więcej tym sa-

mym czasie – było zbyt optymistyczne. W sytuacji, w której unia celna z praw-

dziwego zdarzenia zaistniała tylko w jednej ze Wspólnot, a kilka z RECs 

nie osiągnęło nawet poziomu strefy wolnego handlu, zdecydowano się na 

wspomnianą modyfikację założeń z Abudży. 

W każdym razie, osiągnięcie pełnej integracji gospodarczej i mone-

tarnej Afryki ma stanowić zwieńczenie celów Afrykańskiej Wspólnoty Go-

spodarczej. Pozostaje faktem, iż perspektywa kontynentalna sugeruje rolę 

RECs jako organizacji prowizorycznych, a przynajmniej suplementarnych 

                                                      
9 Traktat ustanawiający Afrykańską Wspólnotę Gospodarczą,  

http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/text.jsp?file_id=173333, dostęp: 31.05.17. 
10 Intencja utworzenia Afrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej powstała na długo przed Traktatem 

z Abudży. Należy wskazać w tym miejscu na takie akty jak Deklaracja z Kinszasy (1976 r.) czy 
Deklaracja z Monrovii (1979 r.) oraz, przede wszystkim, Plan Działania na rzecz Rozwoju 
Gospodarczego Afryki 1980-2000 z Lagos (Lagos Plan of Action for the Economic Development 
of Africa, 1980-2000, LPA) z 1980 roku, do którego dołączono Akt Końcowy Lagos (Final Act 
of Lagos, FAL), http://www.merit.unu.edu/wp-content/uploads/2015/01/Lagos-Plan-of-
Action.pdf, (dostęp: 31.05. 2017). 

11 Co się tyczy tej inicjatywy, zob: Continental Free Trade Area (CFTA) Legal Texts and Policy 
Documents [w:] https://www.tralac.org/resources/by-region/cfta.html (dostęp: 31.05. 2017). 
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względem obejmującego całą Afrykę projektu. Jest prawdą, że właśnie na 

nich spoczywa obecnie główny ciężar wysiłków integracyjnych – ale to 

tylko etap na drodze do integracji gospodarczej całego kontynentu. Jeśli 

chodzi o formalny aspekt istnienia Afrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej, 

to utworzył ją już wspomniany Traktat z Abudży. Wśród jej członków 

znajdują się natomiast niemal wszystkie afrykańskie państwa. Osiągnięcie 

założonych przez nią celów nie nastąpi jednak w najbliższej przyszłości. 

Wobec tego, dla porządku wywodu, należy odróżnić ostatni przewidziany 

stopień rozwoju organizacji od jej obecnego stanu, dla tego drugiego re-

zerwując określenie skrótowe – AWG (AEC)12.  

Niniejszy artykuł ma na celu dostarczenie odpowiedzi na pytanie, czy 

istotnie Unia Afrykańska może zostać określona mianem zwornika integracji 

gospodarczej w Afryce. Określenie „zwornik” implikuje tutaj pełnienie przez 

UA roli pewnego kluczowego, spajającego elementu. W Traktacie z Abudży 

przewidziano wobec Regionalnych Wspólnot Gospodarczych podjęcie ini-

cjatyw, które mają doprowadzić do osiągnięcia celów Afrykańskiej Wspól-

noty Gospodarczej. Jaka jest jednak rola Unii w realizacji tego projektu? Czy 

istnieją przesłanki, by określić UA mianem najwyższego elementu w hie-

rarchii, decydenta, czy podmiotu wyznaczającego kierunek? Czy RECs mu-

szą być ściśle podporządkowanymi wizji Unii elementami, czy należy je 

określić raczej jako niezależne, swobodnie działające składniki?  

By odpowiedzieć na te pytania, należy opisać formalne relacje po-

między Unią a RECs w zakresie integracji gospodarczej, co doprowadzić 

ma do wniosków dotyczących pozycji UA. Ponadto, w celu zarysowania 

podłoża nieodzowne jest przybliżenie struktur integracji afrykańskiej – za-

równo z poziomu kontynentu, jak i regionu.  

Kwestie te podjęte są w pierwszej części pracy, która oparta jest za-

sadniczo na interpretacji tekstów prawnych i jako taka opiera się na meto-

dzie formalno-dogmatycznej. Ma ona przybliżyć, zasadniczo, treść norm. 

Druga część korzysta natomiast z wcześniej wyciągniętych wniosków doty-

czących aspektu normatywnego pozycji Unii w afrykańskiej integracji go-

                                                      
12 R. Oppong, Legal Aspects of Economic Integration in Africa, Cambridge 2011, s. 17, przypis 34. 
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spodarczej. Ona z kolei poświęcona jest dokonaniu zarysu jej faktycznych 

uwarunkowań, tj. bodźców, które zadecydowały o tym, że ma ona taki 

kształt. Wzięte pod uwagę zostały zarówno te okoliczności, które stanowią 

wyraz określonej ideologii kreatorów integracji afrykańskiej, jak i pewne 

czynniki obiektywne. W niniejszej pracy przytaczane będą także twierdze-

nia formułowane przez sceptycznych wobec zachodzących w ramach afry-

kańskiej integracji gospodarczej procesów przedstawicieli nauki. 

Zarys poziomu kontynentalnego oraz regionalnego int egracji 
afryka ńskiej 

A. Struktura UA 

Zgodnie z art. 5(1) Aktu założycielskiego UA, wśród traktatowych 

organów organizacji znajdują się: Zgromadzenie Unii (the Assembly of the 

Union), Rada Wykonawcza (the Executive Council), Parlament Panafry-

kański (the Pan-African Parliament), Trybunał Sprawiedliwości (the Court 

of Justice), Komisja (the Commission), Komitet Stałych Reprezentantów 

(the Permanent Representative Committee), Wyspecjalizowane Komitety 

Techniczne (the Specialized Technical Committees), Rada Gospodarcza, 

Społeczna i Kulturalna (the Economic, Social and Cultural Council) oraz 

Instytucje Finansowe (the Financial Institutions). Zgodnie z art. 19 Trakta-

tu Instytucjami Finansowymi są: Afrykański Bank Centralny (the African 

Central Bank), Afrykański Fundusz Walutowy (the African Monetary Fund) 

oraz Afrykański Bank Inwestycyjny (the African Investment Bank). W pier-

wotnej wersji art. 5(1) nie wyliczono Rady Pokoju i Bezpieczeństwa (the 

Peace and Security Council, PSC). Organ ten został dodany do wspomnia-

nego artykułu przez Protokół w sprawie zmian w Akcie założycielskim UA 

(Protocol on Amendments to the Constitutive Act of the African Union), zwany 

Protokołem z Maputo13, który nie wszedł jednak jeszcze w życie. Rzecz jasna, 

                                                      
13Protokół w sprawie zmian w Akcie Założycielskim Unii Afrykańskiej, 

http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-01/au_protocol_african_act.xml 
(dostęp: 31.05. 2017). Artykuł 5 Protokołu wprowadza Radę do wyliczenia w art. 5 Aktu Założy-
cielskiego UA (jako lit. f), natomiast art. 9 Protokołu dodaje do Traktatu art. 20 (bis), informujący 
o utworzeniu organu oraz o zawarciu szczegółów dotyczących jego funkcjonowania w protokole 
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nie ma to wpływu na fakt działania organu. Protokół go ustanawiający uzyskał 

już bowiem moc obowiązującą14.  

Warto uściślić także kwestię Trybunału Sprawiedliwości, który nie 

powstanie w swojej początkowo przewidzianej formie15. Zdecydowano, by 

połączyć ten organ z Afrykańskim Trybunałem Praw Człowieka i Ludów (The 

African Court on Human and Peoples' Rights, AfCHPR)16 i nadać mu naz-

wę Afrykańskiego Trybunału Sprawiedliwości i Praw Człowieka (African 

Court of Justice and Human Rights)17. Nowy Trybunał nie przyznaje w spra-

wach gospodarczych locus standi osobom fizycznym i jednostkom organi-

zacyjnym, nie dopuszcza również możliwości kierowania do niego w tym 

zakresie zapytań prejudycjalnych. Co istotne, jest to regres względem plano-

wanego pierwotnie Trybunału Sprawiedliwości18. Organ sądowy, jak i żad-

                                                                                                                                      
(chodzi tu o odrębny niż Protokół w sprawie zmian w Akcie Założycielskim Unii Afrykańskiej 
instrument prawny). 

14 Protokół dotyczący ustanowienia Rady Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej (Protocol 
relating to the establishment of the Peace and Security Council of the African Union), 
www.peaceau.org/uploads/psc-protocol-en.pdf, (dostęp: 31.05. 2017). 

15 Komisja Unii Afrykańskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Nowej Zelandii, op cit., 
s. 108., https://www.africa-youth.org/base/wp-content/uploads/2017/02/AU-Handbook-
2017_EN.pdf, dostęp: 31.05.17. 

16 Decyzja w sprawie pojedynczego instrumentu prawnego dotyczącego połączenia Afrykańskiego 
Trybunału Praw Człowieka i Ludów z Trybunałem Sprawiedliwości (Decision on the Single Legal 
Instrument on the Merger of the African Court on Human and Peoples' Rights and the African Court of 
Justice), DOC, ASSEMBLY/AU/13 (XI), Assembly/AU/Dec.196(XI) [w:] 
Assembly/AU/Dec.193 - 207 (XI). Zgromadzenie Unii Afrykańskiej. Jedenasta Sesja Zwyczajna. 
30 czerwca-1 lipca 2008. Szarm El-Szejk, Egipt, 
https://www.au.int/web/sites/default/files/decisions/9558-
assembly_en_30_june_1_july_2008_auc_eleventh_ordinary_session_decisions_declarations_trib
ute_resolution.pdf, (dostęp: 31.05. 2017). 

17 Protokół dotyczący Statutu Afrykańskiego Trybunału Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Protocol 
on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights), 
http://www.peaceau.org/uploads/protocol-statute-african-court-justice-and-human-rights-en.pdf, 
(dostęp: 31.05. 2017). 

18 Zob. art. 18 Protokołu Trybunału Sprawiedliwości Unii Afrykańskiej (Protocol of the Court of 
Justice of the African Union), http://www.peaceau.org/uploads/protocol-court-of-justice-of-the-
au-en.pdf, (dostęp: 31.05. 2017). Jego lit. d) potencjalnie mogła spowodować dopuszczenie do 
Trybunału jednostek w zakresie określonym przez Zgromadzenie, a także za zgodą państwa, 
którego sprawa tyczy. 
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na z Instytucji Finansowych, nie rozpoczęły dotąd działalności19. Zgodnie  

z art. 9 Protokółu dotyczącego Statutu Afrykańskiego Trybunału Sprawiedli-

wości i Praw Człowieka, akt ten wejdzie w życie 30 dni po złożeniu instru-

mentów ratyfikacyjnych przez 15 państw. Uczyniło to na razie jedynie pię-

ciu sygnatariuszy20. Planowane terminy faktycznego utworzenia Afrykańs-

kiego Banku Centralnego, Afrykańskiego Funduszu Walutowego i Afry-

kańskiego Banku Inwestycyjnego to natomiast, kolejno: pomiędzy 2028  

a 2034 r.; 2023 r.; oraz 2025 r. Należy dodać ponadto, że Parlament Pana-

frykański jest jeszcze tylko ciałem doradczym, natomiast Komisja nie może 

równać się ze swoim europejskim odpowiednikiem pod względem upraw-

nień decyzyjnych. W istocie, w organizacji prymat wiedzie składające się  

z szefów państw lub rządów Zgromadzenie Unii. Istotną rolę pełni także 

złożona z ministrów Rada Wykonawcza. 

Należy w tym miejscu z całą mocą podkreślić tę konkluzję – organa-

mi podejmującymi formalne decyzje dotyczące najważniejszych inicjatyw 

są te złożone z wysokiego szczebla reprezentantów państw. Organy składa-

jące się z niezależnych funkcjonariuszy nie mają kluczowych uprawnień 

decyzyjnych – Unia Afrykańska jest bowiem organizacją międzyrządową,  

a nie ponadnarodową. Warto także podkreślić fakt, iż Instytucje Finansowe 

oraz organ sądowy UA, ciała ze swej istoty zdolne do wywierania na integra-

cję gospodarczą znacznego wpływu, istnieją na razie jedynie na papierze. 

B. Uznane oraz nieuznane RECs 

Wspomniano wyżej, iż realizacja celów Afrykańskiej Wspólnoty Gos-

podarczej, czyli ziszczenia planu pełnej integracji gospodarczej na poziomie 

kontynentu, odbywać ma się do pewnego etapu w ramach Regionalnych 

Wspólnot Gospodarczych – czyli na poziomie regionu. Co jednak kluczo-

                                                      
19 Komisja Unii Afrykańskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Nowej Zelandii, op cit., 

s. 116-117.  
20 Zob. Lista krajów, które podpisały, ratyfikowały/przystąpiły do Protokółu dotyczącego Statutu 

Afrykańskiego Trybunału Sprawiedliwości i Praw Człowieka (List of countries which have 
signed, ratified/acceded to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human 
Rights) https://www.au.int/web/sites/default/files/treaties/7792-sl-
protocol_on_statute_of_the_african_court_of_justice_and_hr_0.pdf, (dostęp: 31.05. 2017). 
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we, zgodnie z decyzją Zgromadzenia Unii, dopuszczono do realizacji tego 

programu jedynie część z RECs21. Z kwestią tą związane jest kluczowe roz-

różnienie Regionalnych Wspólnot Gospodarczych na uznane oraz nieuzna-

ne przez Unię. Te uznane przez UA to: Międzyrządowa Władza ds. Rozwo-

ju (Intergovernmental Authority on Development, IGAD)22, Unia Maghrebu 

Arabskiego (L’Union du Maghreb arabe, UMA), Wspólnota Gospodarcza 

Państw Środkowoafrykańskich (Economic Community of Central African 

States, ECCAS), Wspólnota Gospodarcza Państw Zachodnioafrykańskich 

(Economic Community of West African States, ECOWAS), Wspólnota 

Państw Sahelu i Sahary (Community of Sahel-Saharan States, CEN-SAD), 

Wspólnota Rozwoju Południowej Afryki (Southern African Development 

Community, SADC), Wspólnota Wschodnioafrykańska (East African 

Community, EAC) oraz Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej 

(Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA)23. Warto  

w tym miejscu zauważyć, iż liczba uznanych RECs wynosi osiem, podczas 

gdy pierwotnie planowano utworzenie jednej organizacji regionalnej dla 

każdego regionu Afryki, czyli Północnej, Zachodniej, Centralnej, Wschod-

niej i Południowej24. 

                                                      
21 Decyzja w sprawie moratorium dotyczącego uznawalności Regionalnych Wspólnot Gos-

podarczych (Decision on the Moratorium on the Recognition of Regional Economic Communities 
(Recs)), DOC. EX.CL/278(IX), Assembly/AU/Dec.112 (VII) [w:] Assembly/AU/Dec.111 - 132 
(VII). Zgromadzenie Unii Afrykańskiej. Siódma Sesja Zwyczajna. 1-2 lipca 2006. Bandżul, 
Gambia, https://issafrica.org/uploads/ASSEMBLY-AU-DEC.PDF (dostęp: 31.05. 2017). 

22 Często spotkać można nazwę Międzyrządowa Organizacja do spraw Rozwoju. 
23 Co się tyczy dat ustanowienia uznanych Wspólnot, to najwcześniej założono ECOWAS – już 

w roku 1975. EAC utworzono natomiast dwa lata później, jednak rozwiązano ją po 10 latach 
i reaktywowano dopiero w 1999 r. Rozpoczęcie działalności ECCAS to z kolei 1983 rok, podczas 
gdy AMU założono w 1989 roku. Tymczasem SADC, COMESA, IGAD i CEN-SAD, 
powstawały w, kolejno, 1992, 1993, 1996 i 1998 roku. W przypadku jednak wszystkich, 
z wyjątkiem CEN-SAD, z czterech ostatnich wymienionych organizacji, stanowiły one 
kontynuację wcześniejszych inicjatyw integracji regionalnej. 

24 Zgodnie z art. 1(d) Traktatu z Abudży, przyjęto podział na Regiony ustalony przez rezolucję Rady 
Ministrów OJA (CM/Res.464QCXVI). Lista krajów znajdujących się w obrębie danych 
Regionów: Komisja Unii Afrykańskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Nowej 
Zelandii, op cit., s. 12-13., http://www.au.int/web/sites/default/files/pages/32058-file-african-
union-handbook-2017.pdf, (dostęp: 31.05. 2017).  
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Wśród istniejących Wspólnot, które nie zostały uznane jako „klocki” 

Afrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej znajdują się natomiast: Komisja Oce-

anu Indyjskiego (Indian Ocean Commission, IOC), Południowoafrykańska 

Unia Celna (Southern African Customs Union, SACU), Unia Rzeki Mano 

(Mano River Union, MRU), Wspólnota Gospodarcza i Monetarna Afryki 

Środkowej (Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale, 

CEMAC), Wspólnota Gospodarcza Krajów Wielkich Jezior (Communauté 

Economique des Pays des Grands Lacs ies, CEPGL) oraz Zachodnioafrykańs-

ka Unia Gospodarcza i Monetarna (Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine, UEMOA)25. Warto wspomnieć także, że znana ze swoich ponad-

narodowych charakterystyk Organizacja dla Harmonizacji Prawa Afrykańs-

kiego (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, 

OHADA), nie jest Regionalną Wspólnotą Gospodarczą26.  

Dla dalszych rozważań istotne będą Wspólnoty uznane przez Unię. 

Dobrano je w taki sposób, że łącznie obejmują zasadniczo całą Afrykę oraz 

zrzeszają niemal wszystkie państwa członkowskie UA, co jest zasadne z 

punktu widzenia celów Afrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej.  

Rola Unii w zakresie integracji gospodarczej – uj ęcie formalne 

Jak wspomniano, Regionalne Wspólnoty Gospodarcze przewidziane 

zostały przez Traktat z Abudży jako „klocki”, które w przyszłości mają zło-

żyć się na Afrykańską Wspólnotę Gospodarczą. Jakie jest jednak, w świetle 

uregulowań prawnych, znaczenie UA przy realizacji tego projektu? Czy po-

siada ona instrumenty pozwalające jej na kierowanie całym tym procesem, 

czy raczej przebiega on obok niej? Odpowiadając na to pytanie trudno po-

minąć rolę AWG jako pewnej łączniczki – z jednej strony ma ona wchłonąć 

RECs, a z drugiej wiążę ją ścisły związek z Unią. 

Na początek należy ustalić zatem jaka jest relacja AWG względem Unii 

Afrykańskiej. Powołujący do życia pierwszą z wymienionych organizacji 

Traktat z Abudży podpisany został w roku 1991, a wszedł w życie w 1994 r. 
                                                      
25 Podano wyżej nazwy w językach, z których pochodzi najszerzej rozpowszechniony skrót danej 

organizacji. 
26 R. Oppong, Legal Aspects…, s. 110. 
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Siłą rzeczy nie odwołuje się on więc do UA, a do Organizacji Jedności Afry-

kańskiej. Co się tyczy organów organizacji, to art. 7 ustanawia rozbudowaną 

strukturę AWG. Jednakże, wedle art. 11(1) Traktatu, Rada Ministrów OJA ma 

być Radą Ministrów AWG. Natomiast zgodnie z art. 15(1), Komisja Spo-

łeczno-Gospodarcza OJA ma być Społeczno-Gospodarcza Komisją AWG. Je-

śli chodzi o budżet AWG, to ma on stanowić integralną część budżetu OJA 

(Artykuł 82). Wreszcie, art. 98(1) stanowi, że Wspólnota (AWG) ma stanowić 

integralną część OJA, natomiast wedle art. 99 Traktat oraz Protokoły stanowić 

mają integralną część Karty OJA. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na 

pewną kwestię. Chociaż Traktat z Abudży przewidział osobną strukturę nowej 

organizacji, a przyznał organom OJA wykonywanie kompetencji jedynie 

dwóch z jej organów, to jednak żaden z organów AWG nie rozpoczął działal-

ności. Jak się okazało, organy OJA zaczęły sprawować funkcje wszystkich  

z nich. Wskazuje się na związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym fak-

tem a właśnie art. 98(1) oraz art. 9927.  

Wreszcie, należy zaznaczyć, że wszystkie wspomniane wyżej relacje 

zachodzą obecnie pomiędzy AWG a Unią, jako następcą Organizacji Jed-

ności Afrykańskiej. Zdawałoby się, że wraz z przyjęciem Aktu Założyciel-

skiego UA państwa afrykańskie będą chciały dokonać konkretyzacji pew-

nych kwestii związanych z AWG, jak choćby wykonywania funkcji jej or-

ganów. Jednak – pomimo wyrażonego w preambule Aktu Założycielskiego 

UA przekonania o potrzebie przyspieszenia implementacji Traktatu z Abu-

dży – poza preambułą i art. 1 dotyczącym traktatowych definicji kwestia 

AWG explicite poruszona została tylko w art. 33(2). Stanowi on, że posta-

nowienia Aktu Założycielskiego UA mają pierwszeństwo i zastępują nie-

spójne oraz sprzeczne z nim przepisy Traktatu ustanawiającego Afrykańską 

Wspólnotę Gospodarczą (Traktatu z Abudży). W każdym razie, w świetle 

powyżej przytoczonych regulacji nie ulega wątpliwości fakt istnienia silne-

go związku pomiędzy Unią a AWG. Należy jednak przy tym podkreślić, że 

chodzi tu o relację w której pierwsza z wymienionych organizacji jest gra-
                                                      
27 R. Oppong, The African Union, the African Economic Community and Africa's Regional 

Economic Communities: Untangling a Complex Web [w:] „African Journal of International and 
Comparative Law” (2010), tom 18, nr 1, s. 97-98. 
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czem, a druga etykietką. AWG może zostać określona mianem „gospodar-

czego skrzydła Unii Afrykańskiej28”. Co jednak potencjalnie istotne, AWG 

posiada osobowość prawno-międzynarodową29. 

Dla ukazania perspektywy AWG na rolę RECs w osiąganiu celów 

Afrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej (perspektywa odgórna), jak wia-

domo, kluczowy jest wspomniany art. 6(2) Traktatu z Abudży, który usta-

nowił podzielony na sześć etapów program. Wedle jego postanowień, po-

czątkowo Wspólnoty mają prowadzić integrację gospodarczą zasadniczo  

w swoim obrębie, osiągając poziomy stref wolnego handlu (trzeci etap),  

a później unii celnych (czwarty etap). Integracja na poziomie kontynentu to 

już natomiast etap piąty. Osiągnięcie wszystkich ustalonych celów zapla-

nowano na rok 2028. Termin ten może zostać przedłużony, jednak – zgod-

nie z art. 6(5) – nie dłużej niż do roku 2034. Konieczność podporządkowa-

nia RECs wizji utworzenia Afrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej to nie-

uchronny wniosek wysuwający się z postanowień art. 6(2). Ponadto, sta-

nowi o tym w sposób bezpośredni art. 88(2) Traktatu z Abudży. Co więcej, 

ustęp trzeci tego artykułu daje AWG kompetencje w zakresie koordynacji, 

harmonizacji i oceny działań RECs – choć obecnie, jak wiadomo, wyko-

nują je organy Unii.  

W każdym razie, w Traktacie z Abudży przyjęto dość unikalne po-

dejście do integracji gospodarczej. Nie utworzono od początku jednej tylko 

organizacji, która przeszłaby drogę rozwoju od strefy wolnego handlu do 

pełnej integracji gospodarczej. Zamiast tego, zdecydowano się na oparcie 

AWG na regionalnych ugrupowaniach, które ostatecznie mają się połączyć 

lub zostać wchłonięte30. Należy jednak przypomnieć o tym, co nadmienio-

no już we wstępie – w razie powodzenia CFTA „przejście” na poziom kon-

tynentu dokonać ma się przy mniej zaawansowanym stopniu rozwoju regio-

                                                      
28 R. Kouassi, The Itinerary of the African Integration Process: An Overview of the Historical 

Landmarks [w:] „African Integration Review” (2007), tom 1, nr 2, s. 6. Por. C. Ncube, 
Intellectual Property Policy, Law and Administration in Africa: Exploring Continental and Sub-
regional Co-operation, Nowy Jork 2015, s. 73-76.  

29 Traktat z Abudży nie ustanawia jej explicite, można ją wykoncypować z jego art. 98(2). 
30 R. Oppong, The African Union..., s. 93. 
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nalnych komponentów względem linearnego modelu integracji gospodar-

czej niż założono w 1991 r.  

Co się tyczy perspektywy RECs w zakresie realizacji celów integracji 

na poziomie kontynentu (perspektywa oddolna), to nieodzowna jest analiza 

postanowień ich traktatów założycielskich. W Traktacie COMESA (COMESA 

Treaty)31 dokonanie wkładu w ustanowienie Afrykańskiej Wspólnoty Gos-

podarczej wyliczone jest wśród celów organizacji (Art. 3(f)). O tej inicja-

tywie wzmiankuje się także w dotyczącym celów art. 7(i) Porozumienia us-

tanawiającego Międzyrządową Władzę ds. Rozwoju (Agreement Establishing 

the Inter-governmental Authority on Development)32. Tymczasem art. 78 

Zrewidowanego Traktatu Wspólnoty Gospodarczej Państw Zachodnioafry-

kańskich (Treaty of the Economic Community of West African States)33 do-

tyczy relacji z AWG, gdzie uwypukla się rolę ECOWAS jako składnika 

ogólnoafrykańskich procesów integracyjnych. Podobną regulację zawiera 

także art. 130 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej 

(The Treaty for the Establishment of the East African Community)34, 

traktujący EAC jako krok w kierunku osiągnięcia celów Traktatu z Abudży.  

W sferze normatywnej Afrykańska Wspólnota Gospodarcza jest wiec 

w pewnym stopniu uwzględniona w rachubach RECs. Co należy jednak pod-

kreślić, Regionalne Wspólnoty Gospodarcze nie są stronami Traktatu z Abudży. 

Wobec tego odpowiedź na pytanie czy ochoczo przystąpią one do procesu 

zjednoczenia Oppong określa mianem trudnego do przewidzenia. Nie mniej-

szy problem stanowi także kwestia tego, jaki los czeka Wspólnoty gdyby 

połączenie istotnie miało się odbyć, jednak relewantne akty prawne nie dają 

na to pytanie odpowiedzi. Chodzi przede wszystkim o kwestię, czy będzie 

                                                      
31 Traktat COMESA, http://www.comesacompetition.org/wp-

content/uploads/2016/03/COMESA_Treaty.pdf (dostęp: 31.05. 2017). 
32Porozumienie ustanawiające Międzyrządową Władzę ds. Rozwoju, 

http://www.chr.up.ac.za/undp/subregional/docs/igad1.pdf (dostęp: 31.05. 2017). 
33 Zrewidowany Traktat Wspólnoty Gospodarczej Państw Zachodnioafrykańskich, 

www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/01/Revised-treaty.pdf (dostęp: 31.05. 2017). 
34 Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej, 

www.eac.int/sites/default/files/docs/treaty_eac_amended-2006_1999.pdf (dostęp: 31.05. 2017). 
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to koniec ich istnienia, czy jednak będą funkcjonować dalej, w ramach 

większej struktury35. 

Należy poruszyć kolejny – jak się okazuje, obecnie kluczowy – aspekt 

problemu, czyli kwestie dotyczące stosunku UA-RECs. Akt Założycielski Unii 

Afrykańskiej – będący w ogóle raczej zwięzłym traktatem – stanowi jedynie 

ogólnikowo w art. 3(l), że koordynacja i harmonizacja polityk istniejących 

oraz przyszłych RECs, która przyczynić ma się do stopniowego osiągania ce-

lów UA, należy do celów Unii. Obecność UA w tej przestrzeni można wy-

wieźć także z art. 3(c), wedle którego przyspieszenie integracji społeczno-go-

spodarczej Kontynentu znajduje się wśród celów Unii. W 2008 roku przyjęto 

jednak wspomniany już Protokół dotyczący stosunków pomiędzy Regional-

nymi Wspólnotami Gospodarczymi a Unią Afrykańską, który precyzuje te po-

stanowienia. Protokół ten uchylił w art. 34 wcześniejszy Protokół dotyczący 

stosunków pomiędzy Afrykańską Wspólnotą Gospodarcza a Regionalnymi 

Wspólnotami Gospodarczymi (Protocol on relations between the African Eco-

nomic Community and the Regional Economic Communittes)36. W preambule 

nowszego z wymienionych instrumentów prawnych wspomina się o wzięciu 

pod uwagę roli Unii Afrykańskiej w kontekście wspomnianego wcześniej art. 

88(3) Traktatu z Abudży (a także ustępu 4 art. 88). Kompetencje w zakresie 

koordynacji, harmonizacji i oceny działań RECs, które przypisano wcześniej 

AWG, wykonywać ma bowiem UA. Natomiast wedle art. 5(1) Protokołu, 

Wspólnoty mają poddać rewizji swoje traktaty w taki sposób, by ustanowić 

„organiczną więź” z Unią. W zgodzie z Traktatem z Abudży, w art. 5(1)(d) 

potwierdzono natomiast nieuniknioność ostatecznego wchłonięcia Wspólnot 

przez Afrykański Wspólny Rynek (etap piąty programu ustanowienia Afry-

kańskiej Wspólnoty Gospodarczej).  
Istnienie instrumentów wpływu Unii na Regionalne Wspólnoty Gospo-

darcze potwierdza analiza następnych artykułów Protokołu. Artykuł 6 ustano-

                                                      
35 Ibidem, s. 94. 
36 Protokół dotyczący stosunków pomiędzy Afrykańską Wspólnotą Gospodarcza a Regionalnymi 

Wspólnotami Gospodarczymi, 
www.wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/annexes/AEC_protocols.pdf (dostęp: 31.05. 2017). 
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wił strukturę instytucjonalną odpowiedzialną za koordynację działań RECs, tj. 

Komisję do spraw Koordynacji (Committee on Coordination) oraz Komisję 

Funkcjonariuszy Sekretariatu (Committee of Secretariat Officials), organy 

mające w swoim obrębie reprezentantów Wspólnot oraz Unii (a także m.in. 

Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki). Istotny jest w tym 

względzie także art. 22 Protokołu, który porusza kwestię kroków podejmowa-

nych przez UA w przypadku braku efektywnej realizacji postanowień doty-

czących integracji gospodarczej. Wymienia on dwa przypadki: pierwszy, gdy 

podejmowane polityki, środki lub programy są niezgodne z celami Traktatu  

z Abudży; drugi, gdy implementacja polityk, środków lub programów dokony-

wana jest z opóźnieniem (ustęp 1). Adresatami tych podejmowanych przez 

Zgromadzenie i Radę Wykonawczą działań następczych mogą być nie tylko 

Wspólnoty, ale także konkretne państwa (ustęp 2).  

Ponadto, wśród tychże kroków mogą znaleźć się także sankcje uznane 

za zasadne (deemed appriopriate) w świetle Aktu Założycielskiego UA. Kwe-

stię sankcji reguluje art. 23 wspomnianego traktatu. Jako że pierwszy z ustę-

pów tego artykułu odnosi się do wątku zalegania z opłatą z tytułu członkow-

stwa w UA, to pasować w tej sytuacji będzie sprzeniewierzenie się politykom  

i decyzjom Unii, które uregulowane jest w ustępie drugim. Przewidziano  

w tym zakresie sankcje o charakterze politycznym oraz gospodarczym. 

Na koniec warto wspomnieć, że Protokół dotyczący stosunków pomię-

dzy RECs a UA nie rzuca żadnego światła na wspomnianą wcześniej kwestię 

sposobu przeprowadzenia procesu zjednoczenia lub wchłonięcia Wspólnot  

w ramy jednej Afrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej. 

 

Uwarunkowania roli Unii  

w zakresie afryka ńskiej integracji gospodarczej 

Wylano morze atramentu dowodząc, iż źle się stało, że AWG, po-

mimo formalnego założenia, de facto nie istnieje. W zakresie osiągania ce-

lów Afrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej nie działa więc specjalnie za-

projektowana w tym celu – obdarzona własną, typową dla integracji gospo-

darczej strukturą instytucjonalną – organizacja. Kompetencje dotyczące re-
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alizacji tego kluczowego projektu wykonują organy Unii Afrykańskiej. 

Rozwiązanie to jest prawnie uzasadnione – wynika z założenia o stanowie-

niu przez AWG integralnej części UA. Można jednak powiedzieć, że inte-

gracja gospodarcza została pochłonięta przez Unię. Zdaje się, że należy 

stwierdzić, iż zasadniczo wynika to z przekonania o konieczności splotu 

integracji politycznej i gospodarczej. Już podczas Szczytu w Lusace w 2001 

roku twierdzono, że „działalność UA jest zasadniczo związana z proble-

mami integracji ekonomicznej i z rozwojem społecznym, które w przy-

szłości, mogłyby doprowadzić do unii politycznej37„. Brak intencji oddzie-

lenia tych sfer można wykoncypować m.in. również z par. 2(a) Deklaracji z 

Akry (2007 r.), gdzie etapami na drodze do ustanowienia „Rządu Unii” są 

zasadniczo inicjatywy gospodarcze38.  

Należy wspomnieć jednak, że związek UA-AWG bywa w nauce 

przedmiotem zdecydowanej krytyki. Asante, jeszcze w czasach OJA, zwra-

cał uwagę na utratę przez AWG tożsamości jako na konsekwencje owego 

splotu. Wskazał także na fakt wykonywania jej kompetencji przez organy, 

które nie są do tego przystosowane. Kontynentalna organizacja gospodar-

cza miała jego zdaniem stać się „zaledwie jednostką, choć ważną, konty-

nentalnej instytucji politycznej”39. 

Być może zasadne byłoby doszukiwanie się w tym fakcie pewnej nie-

świadomości dotyczącej prawnych aspektów integracji. Zdaje się, iż można 

za takową uznać fakt, że organy należące do organizacji o charakterze – 

mimo wszystko – politycznym, zajmować będą się kwestiami integracji go-

spodarczej. Oppong ubolewał szczególnie nad faktem, iż w zakresie spraw 

                                                      
37 B. Ndiaye, Od Organizacji Jedności Afrykańskiej do Unii Afrykańskiej [w:] „Forum 

Politologiczne”, 2004, t. 1, s. 96. 
38 Deklaracja z Akry dotycząca Unijnego Rządu Afryki (Accra Declaration on the Union Government of 

Africa), http://www.dirco.gov.za/docs/2007/ghan_decl0706.htm (dostęp: 31.05. 2017). Warto 
w tym miejscu wspomnieć również o podobnym podejściu do sprawy wynikającym z art. 5(2) 
Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (The Treaty for the Establishment of 
the East African Community, www.eac.int/sites/default/files/docs/treaty_eac_amended-
2006_1999.pdf, dostęp: 31.05. 2017), który explicite ustanawia organizacji drogę integracji poprzez 
unię celną, wspólny rynek i unię walutową ku ostatecznemu zwieńczeniu – federacji politycznej. 

39 S. Asante, Towards an African Economic Community [w:] red.  S. Asante, “Towards an African 
Economic Community”, 2001, s. 16  za: R. Oppong, The African Union..., s. 99.  
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gospodarczych jednostki nie będą miały dostępu do organu sądowego UA. 

Ocenia zresztą pesymistycznie, iż pierwotnie zaprojektowana w Traktacie  

z Abudży struktura, Trybunał Sprawiedliwości AWG (The Court of Ju-

stice), prawdopodobnie nigdy nie powstanie40. Można dodać także, że nie 

wydaje się, by podejmowano decyzję o rezygnacji z organów AWG abstra-

hując od kosztów stojących za decyzją alternatywną. Za samym Traktatem 

z Abudży stoi intencja, którą można by określić mianem finansowego kom-

promisu. Jedynie dwa spośród organów AWG miały być zastąpione przez 

organy OJA. Jak się jednak okazało, przeważyła opcja najbardziej oszczęd-

nościowa. Nie sposób przecież zapomnieć, że integracja afrykańska od-

bywa się w warunkach permanentnego niedoboru zasobów. Nie sposób 

także przypuszczać, by obyło się w tej sytuacji bez pewnej agitacji funkcjo-

nariuszy OJA, którzy – w razie innej decyzji – musieliby dzielić wpływy  

z AWG. Mimo wszystko, trzy wspomniane wyżej czynniki zdają się mieć 

charakter dodatkowy. Przede wszystkim, w oczach afrykańskich liderów 

zadania związane z integracją polityczną i gospodarczą tkwią na drodze do 

wspólnego celu.  

Warto zwrócić jednak uwagę także na inną istotną konsekwencję prze-

konania o konieczności splotu integracji politycznej i gospodarczej. W jego 

wyniku doszło bowiem do ekspansji idei politycznej jedności do sfery integra-

cji gospodarczej. Wobec tego, państwami członkowskimi uznanych RECs – 

które w przyszłości mają przecież złożyć się na Afrykańską Wspólnotę Go-

spodarczą – są zasadniczo wszystkie państwa Kontynentu. Poza tym, wśród 

członków obecnej AWG również znajdują się wszystkie kraje Afryki. Tak jak 

w kwestii pochłonięcia AWG przez UA, i w tym przypadku przyjęte założenia 

nie spotykają się w nauce z aprobatą. Jak uważa Oppong, wyobrażanie sobie 

Afrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej jako organizacji koniecznie obejmują-

cej cały Kontynent nie jest uzasadnione. Wskazuje on na fakt znacznej liczeb-

ności afrykańskich państw, przy czym część z nich określa mianem dysfunk-

cyjnych, upadłych lub upadających. Ponadto, zwraca uwagę, iż cechują się one 

zróżnicowanym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, prawnego i 

                                                      
40 Ibid., s. 99. 
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politycznego. Proponuje wobec tego ograniczenie liczby członków AWG, co 

miałoby przyspieszyć procesy integracyjne, a – jak twierdzi – nie odcięłoby 

państw niebędących członkami od pewnych korzyści41. 

Istotnie, afrykańskie państwa doszły w ostatnich latach do wniosku, 

że konieczna jest zmiana w zakresie pewnych założeń integracji gospodar-

czej. Nie chodzi jednak o liczbę uczestników podejmowanych inicjatyw,  

a moment „przejścia” na poziom kontynentalny integracji. Chodzi oczywiś-

cie o projekt CFTA. Rola Unii w jego ustanawianiu jest, co istotne, wiodą-

ca. Zgromadzenie Unii zainicjowało ten program w oparciu o rekomenda-

cję ministrów właściwych do spraw handlu. Zakończenie go powodzeniem 

będzie oznaczać, jak wspomniano, wcześniejsze przeniesienie integracji na 

poziom kontynentu względem osiągniętego przez RECs stopnia rozwoju. 

Realizowany jest on natomiast we współpracy na linii UA-RECs, przy 

szczególnej roli Komisji oraz z pomocniczym udziałem innych podmiotów, 

jak Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych ds. Afryki. Nie byłoby 

zupełnie bezzasadne stwierdzenie, że CFTA w pewnym sensie kruszy usta-

loną w Abudży wizję. Wiele realizowanych w ramach RECs programów 

integracji, jakkolwiek zgodnych z Traktatem z Abudży, ma zostać przecież 

szybko zastąpionych przez jeden, kontynentalny. Jednakże przekonanie, że 

projekt ten w postrzeganiu afrykańskich państw stanowi w istocie realizację 

Afrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej wywieźć można z preambuły De-

klaracji dotyczącej Pobudzenia Wewnątrz-afrykańskiego Handlu oraz Usta-

nowienia Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu (CFTA)42.  

Na koniec tej części warto poruszyć jeszcze kwestię Wspólnot i ich 

subordynacji względem wizji Unii. Nie sposób zaprzeczyć, że UA posiada 

pewne formalne instrumenty wpływu na RECs. Ponadto, ich państwa człon-

kowskie są przecież także członkami Unii. Wobec tego, zdaje się, że afry-

                                                      
41 Ibid, s. 97. 
42 Deklaracja dotycząca Pobudzenia Wewnątrz-afrykańskiego Handlu oraz Ustanowienia 

Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu (CFTA), (Declaration on Boosting Intra-African Trade 
and the Establishment of a ContinentalFree Trade Area (CFTA)), Assembly/AU/Decl.1(XVIII), 
dostęp dla zarejestrowanych użytkowników: Continental Free Trade Area (CFTA) Legal Texts 
and Policy Documents [w:] https://www.tralac.org/resources/by-region/cfta.html (dostęp: 31.05. 2017). 
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kańskie kraje powinny kierować Wspólnotami w sposób koherentny z ini-

cjatywami, jakie przedkładają na forum unijnym. Nie byłoby jednak w tym 

kontekście zasadne traktowanie RECs jako ubezwłasnowolnionych mario-

netek swoich państw członkowskich i UA, gdyż jako organizacje między-

narodowe są biurokracjami, które, jak to ujął Vaubel, „walczą o przetrwa-

nie, więcej władzy i zasobów43„. Sprzeczność interesu Unii oraz Wspólnot 

może pojawić się przede wszystkim w momencie przenoszenia integracji na 

poziom kontynentu. 

Zakończenie 

Pierwszy cel niniejszego artykułu stanowiło otrzymanie odpowiedzi 

na pytanie, czy UA stanowi zwornik procesów zachodzących w zakresie 

afrykańskiej integracji gospodarczej. Owa wątpliwość spowodowana zo-

stała faktem istnienia – poza Unią, organizacją z poziomu kontynentu – 

licznych składników integracji gospodarczej z poziomu regionu, tj. Regio-

nalnych Wspólnot Gospodarczych. Jak się okazuje, w świetle relewantnych 

aktów, Unia Afrykańska jest zwornikiem afrykańskich procesów integra-

cyjnych w zakresie gospodarki. Zdaje się, że istniała swego czasu intencja, 

by rola Unii nie była tak duża, a realne znaczenie odgrywała AWG. Obec-

nie jednak stanowi ona integralną część UA, a jej kompetencje wykony-

wane są przez organy Unii. Kwestię instrumentów wpływu „zwornika” na 

przebieg integracji gospodarczej w Afryce precyzuje natomiast Protokół 

dotyczący stosunków pomiędzy RECs a UA. Jak się okazuje, to Unia pełni 

funkcje w zakresie koordynacji i harmonizacji działań Wspólnot, w czym 

pomagać mają ustanowione przez Protokół organy. Ponadto, w razie nieza-

dowalających postępów, UA może narzucić sankcje na Wspólnoty, a także 

konkretne państwa członkowskie. „ 

Przede wszystkim, należy jednak przypomnieć w tym miejscu, że to 

Zgromadzenie Unii podzieliło RECs na uznane oraz nieuznane w swej De-

cyzji w sprawie moratorium dotyczącego uznawalności Regionalnych 

                                                      
43 R. Vaubel, International Organization [w:] red. C. Rowley, F. Schneider, „The Encyclopedia of 

Public Choice”, 2003, p. 319, za: R. Oppong, The African Union..., s. 95. 
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Wspólnot Gospodarczych. Z perspektywy regionalnych organizacji trudno 

chyba o mocniejszy przejaw dominacji UA. Wspomniana decyzja określiła 

Wspólnoty, które mają w ogóle uczestniczyć w realizacji celów Afrykań-

skiej Wspólnoty Gospodarczej, tj. w najważniejszym dla afrykańskiej inte-

gracji gospodarczej projekcie. W każdym razie, to Unia a nie AWG dyktuje 

warunki w zakresie integracji gospodarczej. Natomiast za podstawowego 

beneficjenta faktu, iż nie utworzono osobnych struktur AWG należy uznać 

biurokrację OJA/UA. Ogromna, dotycząca integracji gospodarczej prze-

strzeń oraz idące za nią władza i zasoby pozostały w jej rękach.  

Być może rzeczywiście państwa afrykańskie nie były świadome pew-

nych prawnych mankamentów tej swoistej kohabitacji integracji gospodar-

czej i politycznej, a jednocześnie popychał je takiego rozwiązania fakt, iż 

powstrzymanie się przed tworzeniem nowych organów jest rozwiązaniem 

tańszym. Prymat Unii w zakresie gospodarki wynika jednak, jak się zdaje, 

przede wszystkim z przekonań ideologicznych. Integracja polityczna i go-

spodarcza stanowią dla afrykańskich przywódców komponenty tego sa-

mego dążenia. Nie są niezwiązanymi ze sobą przestrzeniami czy prowadzą-

cymi w innych kierunkach drogami. Główną – jakże doniosłą dla afrykań-

skiej integracji gospodarczej – konsekwencję tego splotu stanowi wspo-

mniany fakt ekspansji idei jedności do sfery gospodarki. W wyniku tego, 

inaczej niż było na przykład u zarania integracji europejskiej, z założenia w 

gospodarczych projektach integracyjnych od początku brane pod rachubę 

są wszystkie państwa kontynentu. Reprezentanci nauki wielokrotnie przed-

stawiali swój sceptycyzm co do takiego stanu rzeczy, proponując raczej 

ograniczenie członkostwa w AWG. Zwracano także uwagę na nieadekwatne 

dla pełnienia funkcji gospodarczych struktury unijne, w tym zwłaszcza pod-

kreślano, iż nieprzygotowany jest do tegoż organ sądowy UA.  
Zdawało się, że istnieją uzasadnione powody, by odstąpić od przyję-

tego w ramach integracji gospodarczej ideału jedności, bo za takie można 

uznać bolesne niepowodzenia w realizacji planu ustanowionego przez art. 

6(2) Traktatu z Abudży. Rzeczywiście, niezadowalające efekty integracji 

spowodowały w ostatnich latach przemodelowanie pewnych jej założeń, 
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nie zrezygnowano jednak ze wspomnianego ideału. Zdecydowano się na-

tomiast na CFTA, tj. próbę szybkiego założenia obejmującej cały kontynent 

strefy wolnego handlu. Nie można jednak wykluczyć, że w praktyce CFTA 

nie będzie w stanie objąć w stosunkowo krótkim okresie całej Afryki. Jaka 

byłaby w takiej sytuacji reakcja afrykańskich państw? Czy pogodzono by 

się z organizacją gospodarczą na poziomie kontynentu, która objęłaby tylko 

część ugrupowań regionalnych?  

Niewykluczone, że już najbliższe kilka lat przyniesie odpowiedź na 

powyższe pytanie. Wybiegając natomiast dalej w przyszłość, można zasta-

nawiać się, czy Afrykańska Wspólnota Gospodarcza, gdy zostanie już usta-

nowiona, uzyska samodzielność, czy dalej funkcjonować będzie jako inte-

gralna część Unii. Poza tym, nie jest jasne czy RECs zostaną wtedy unice-

stwione, czy będą istnieć dalej, aczkolwiek w ramach jednej Wspólnoty.  

W końcu, w razie wyboru przez UA pierwszego rozwiązania, jakie formy 

mógłby przybrać opór regionalnych składników wobec narzuconej przez 

UA wizji?  
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mgr Dobrochna Minich 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

Stowarzyszenie  
Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa  FONTES  
Zarys działalno ści  
2011 – 2017 
 

 Dorobkiem Oświecenia, wieku rozumu i nowoczesności, było odkry-

cie społeczeństwa obywatelskiego. Wówczas uświadomiono sobie, że spo-

łeczeństwo nie jest tożsame ze strukturą polityczną – państwem. U źródeł 

takiego ujęcia leżała koncepcja Johna Locke’a według, którego społeczeń-

stwo obywatelskie powstało w drodze umowy społecznej na fundamencie 

społeczeństwa naturalnego. Największy wyraz koncepcja społeczeństwa 

obywatelskiego znalazła w pracach Alexisa de Tocqueville’a. Autor ten  

w swoim dziele O demokracji w Ameryce przedstawił wnikliwą analizę 

społeczeństwa demokratycznego, podkreślając zarazem znaczenie konfliktu 

pomiędzy wolnością i równością. Wskazał na rolę samorządu oraz stowa-

rzyszeń, które w tego rodzaju społeczeństwie odgrywały szczególną rolę. 

W Jego ujęciu organizacje te działały na wielu poziomach „zdecentrali-

zowanej wspólnoty” i stanowiły wyraz samorządności.  

Stowarzyszenia poprzez swoją działalność są wyrazem autonomii  

w ramach aktywności w obszarze sfery publicznej. Społeczeństwo obywatels-

kie nie tylko przeciwstawia się państwu, gdy ono narusza jego prawa i wolnoś-

ci, ale przede wszystkim wspomaga go w swoich działaniach. U podstaw auto-

nomii społeczeństwa obywatelskiego leży „obywatelska świadomość zbio-

rowa” oraz istnienie demokracji partycypacyjnej (deliberacyjnej), która 

opiera się na dialogu. To one decydują o poczuciu współuczestnictwa 

obywateli oraz ich organizacji w sferze życia publicznego. Szczególną rolę 

odgrywają stowarzyszenia naukowe. To one bardzo często były inicjatora-

mi powołania uczelni wyższych (łącznie z uniwersytetami) oraz przed-

II. Część Informacyjna Stowarzyszenia „Fontes” 
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sięwzięć w zakresie niestandardowych badań naukowych wykraczających 

poza instytucjonalne państwowe formy.  

Wyrazem powyższego podejścia była inicjatywa powołania ogólno-

polskiego towarzystwa naukowego, którego przedmiotem działalności są 

badania nad materialnymi źródłami prawa. Pojawiła się ona w trakcie semi-

narium naukowego na temat Normy prawne – profity czy obciążenia?, zorga-

nizowanego przez Katedrę Teorii Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzą-

dzania z siedzibą w Rzeszowie. Odbyło się ono w dniu 7 listopada 2011 r.,  

w sali Senatu WSIiZ. Uczestnikami było ok. 25 osób, pracowników WSIiZ, 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego oraz Wyższej Szkoły „Humanitas” z Sosnowca.  

Uczestnicy seminarium wyrazili aprobatę dla pomysłu zgłoszonego 

przez kierownika Katedry Teorii Prawa, prof. nadzw. dr hab. Pawła Chmiel-

nickiego, aby pozyskać platformę instytucjonalną dla realizacji wspólnych 

zainteresowań naukowych, poprzez utworzenie stowarzyszenia skupiającego 

osoby, które chcą poznać reguły ładu aksjonormatywnego w całej złożoności 

zjawiska, których nie zadowala logiczno – językowa analiza przepisów prawa, 

ale interesują się przyczynami wprowadzania do obiegu społecznego określo-

nych norm prawnych oraz ich następstwami społecznymi i gospodarczymi. 

Przyjęto, iż celami naukowymi stowarzyszenia będzie ustalanie treści 

reguł działania, jakimi posługuje się człowiek we wszystkich aspektach swojej 

egzystencji i wzajemnych powiązań pomiędzy regułami agregowanymi w ra-

mach różnych zbiorów dyrektyw. Badania naukowe prowadzone przez człon-

ków stowarzyszenia miały opierać się na interdyscyplinarnym podejściu do 

ładu aksjonormatywnego, na łączeniu wiedzy z różnych dziedzin nauk spo-

łecznych: prawa, socjologii, ekonomii, psychologii, politologii.  

Badania stowarzyszenia prowadzą do uporządkowania i modernizacji 

wiedzy na temat celów działania człowieka –  jako istoty społecznej i sposo-

bów realizacji tych celów, w szczególności na temat przesłanek i sposobów 

wywierania presji na przebieg postępowania legislacyjnego przez osoby in-

dywidualne i grupy interesu. Jako potencjalnych członków stowarzyszenia 
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wskazano prawników, ekonomistów, socjologów, psychologów, politolo-

gów, historyków i innych przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych.  

Konsekwencją powyższych ustaleń było zwołanie Zjazdu Założy-

cielskiego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Miał 

on miejsce w dniach 16-17 czerwca 2012 r. na terenie Uniwersytetu 

Łódzkiego, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji. W obradach uczest-

niczyło około 30 osób, z czego 25 osób podpisało listę członków - założy-

cieli. W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę w przedmiocie założenia Sto-

warzyszenia i po dyskusji uchwalono Statut oraz wybrano władze. Preze-

sem 7-osobowego Zarządu został wybrany prof. nzw. dr hab. Paweł Chmiel-

nicki (WSIiZ Rzeszów); sekretarzem Zarządu została wybrana mgr Marta 

Berdel-Dudzińska (WSIiZ Rzeszów). Dr Katarzyna Kurzępa-Dedo (WSIiZ 

Rzeszów) została wybrana zastępcą przewodniczącej 5-osobowej Komisji 

Rewizyjnej. Wśród członków Stowarzyszenia znaleźli się naukowcy repre-

zentujący praktykę gospodarczą oraz ośrodki akademickie zajmujące się 

badaniami nad prawem i ekonomią, w tym m.in. Uniwersytet Gdański, Uni-

wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższą Szkołę Informatyki i Za-

rządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademię 

Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku, Uniwersytet Opolski, Uni-

wersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. 

Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki, Wyższą Szkołę 

Ekonomii i Prawa w Kielcach, Wyższą Szkołę „Humanista” w Sosnowcu, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 

Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.  

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądo-

wym w roku 2012 r., pod numerem KRS 0000436773, jego siedziba mieści się 

w budynku głównym WSIiZ, przy ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. 

RA 243. JM Rektor WSIiZ Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek 

wyraził zgodę na bezpłatne korzystanie przez Stowarzyszenie z w/w lokalu 

i jego wyposażenia.   

Poza uchwaleniem Statutu, który wyznaczał cele działalności 

Stowarzyszenia przyjęto również zaproponowany przez Prezesa Konspekt 

II. Część Informacyjna Stowarzyszenia „Fontes”
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Czynności Badawczych. Przedstawia on metodykę badań nad źródłami i 

funkcjami prawa. U jego podstaw leży schemat działań adekwatnych do 

ustalenia treści kompletu normatywnego ze wskazaniem: 

a) działań opartych o rozwiązania dylematów decyzyjnych 

sformalizowane prawnie, których zastosowanie pozostaje w 

adekwatnym związku przyczynowo – skutkowym z osiągnięciem 

założonego celu działania; 

b) działań opartych o rozwiązania dylematów decyzyjnych inne niż 

rozwiązania sformalizowane prawnie (jak: normy społeczne, reguły 

gospodarowania, normy religijne, itp.), których zastosowanie pozostaje 

w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z zastosowaniem 

rozwiązań sformalizowanych prawnie, które służą osiągnięciu 

założonego celu działania; 

c) kolejności działań opartych o stosowanie rozwiązań wymienionych pod 

lit. a i b, odpowiadającej charakterowi powiązań pomiędzy 

poszczególnymi rozwiązaniami.  

 

Służy on do określeniu zaistniałych lub potencjalnych, ogólnych skut-

ków społeczno-ekonomiczne badanych rozwiązań w ramach tzw. material-

nych źródeł prawa1. 

Metoda ta została również zaprezentowana na seminarium Ocena 

skutków regulacji jako narzędzie naprawy systemu stanowienia prawa or-

ganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP w dniu 12 listopada 2012 r. 

Zaowocowało to Projektem aktu normatywnego sporządzonym w dniu 18 

grudnia 2012 r. na zamówienie Kancelarii Prezydenta RP pt. Metoda Oceny 

Skutków Regulacji. Podczas zjazdu założycielskiego podjęto inicjatywę uru-

chomienia projektów badawczych. Według założycieli Stowarzyszenia od-

grywają one szczególną rolę. Po pierwsze, spełniają funkcję „prototypów”, 

które pozwalają praktycznie zweryfikować poprawność i efektywność przy-

jętych metod badawczych. Po drugie, dzięki ich przeprowadzeniu członko-

                                                      
1 Metoda została szeroko zaprezentowana w dalszej części numeru (przy prezentacji tegorocznego 

konkursu). 
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wie Stowarzyszenia będą mogli pozyskać doświadczenie i kontakty doty-

czące współpracy interdyscyplinarnej, które zostanie spożytkowane przy 

okazji wystąpienia o dofinansowanie kolejnych projektów badawczych. Po 

trzecie, pierwsze projekty Stowarzyszenia powinny stanowić jego „wizytów-

kę” dla społeczeństwa, dobrze nadawać się do upublicznienia w mediach, 

ich efekty powinny przekonywać do współpracy ze Stowarzyszeniem, być 

argumentem w negocjacjach dotyczących współpracy z organami pań-

stwowymi i organizacjami pozarządowymi, dofinansowania działalności 

Stowarzyszenia, itp.  

Powyższe względy – z jednej strony, jak również ograniczenia finan-

sowe i organizacyjne związane z początkową fazą działalności Stowarzy-

szenia – z drugiej strony, przemawiały za tym, aby te pierwsze projekty 

Stowarzyszenia charakteryzowało kilka cech: 

1) temat projektu powinien być dobrany tak, aby można było zrealizować 

wszystkie czynności badawcze i przygotować raport (publikację) z ba-

dań w czasie nie dłuższym niż 1 rok; 

2) projekt powinien dotyczyć relatywnie wąsko określonego schematu 

działania (zespołu norm/instytucji), czyli sui generis „pojedynczego” 

problemu, bezdyskusyjnie nadającego się do wyodrębnienia i holistycz-

nego przebadania zgodnie z przyjętą metodyką badań Stowarzyszenia;  

3) gromadzenie danych nie powinno pociągać za sobą kosztów finanso-

wych, tzn. temat projektu powinien być tak dobrany, aby można było 

bazować na danych już zagregowanych, lub na ogólnie dostępnych 

bazach danych (jak dane GUS), które mogą posłużyć do samodzielnej 

agregacji danych stricte na użytek projektu;  

4) instytucje formalne stanowiące kanwę projektu powinny być relatywnie 

niedawno wprowadzone do obiegu (np. ustawa uchwalona nie wcześ-

niej niż przed kilku laty), czyli temat projektu powinien odnosić się do 

kwestii możliwie najaktualniejszych; 

5) problematyka projektu powinna dotyczyć kwestii budzących jak naj-

szerszy rezonans społeczny, które wzbudzą zainteresowanie jak naj-
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szerszego kręgu odbiorców (media, organy państwowe, organizacje 

pozarządowe); 

6) temat projektu powinien odnosić się do doniosłego problemu teoretycz-

nego, tzn. powinien pozwalać na weryfikację (przynajmniej częściową) 

doniosłego twierdzenia teoretycznego, za pomocą ustaleń badawczych.  

 

Lista projektów badawczych, które zostały przyjęte do realizacji przez 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Fun-
kcjami Prawa w dniu 17 czerwca 2012 r.:  
 
1. P 1 (Projekt nr 1) Autorzy propozycji: dr Małgorzata Paszkowska, dr 

Hubert Kaczmarczyk 

Projekt na kanwie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wy-

robów medycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 ze zm.)  

Tematem projektu jest ustalenie źródeł społecznych i gospodarczych 

prawnie sformalizowanego schematu działania dotyczącego ustalania: kry-

teriów tworzenia poziomów odpłatności i grup limitowych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medy-

cznych; zasad i trybu oraz kryteriów ustalania urzędowych cen zbytu na 

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby 

medyczne, a także wysokości urzędowych marż hurtowych i urzędowych 

marż detalicznych; zasad ustalania cen leków oraz środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach udziela-

nia świadczeń gwarantowanych oraz zasad finansowania ze środków pu-

blicznych wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom na 

zlecenie osoby uprawnionej.  

Odniesienie teoretyczne projektu: Związane jest z kwestią tzw. sied-

miu nierozwiązywalnych dylematów opieki zdrowotnej, obniżających sku-

teczność jej działań (zob. M.J. Roberts „Economics and the Allocation of 

Resources to Improve Health” [w:] G.J. Agich, Ch.E. Begley „Price of Health”, 

D. Reidel Publ.Co. 1986.). M.in. chodzi o dylemat 4 (brak jasnych kryter-
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iów, za co pacjent powinien sam płacić), 5 (zalecanie środków leczniczych 

bez uwzględnienia ich ceny) i 6 (brak zróżnicowania kosztów leczenia pa-

cjentów względem tego, jak dbają o swój stan zdrowia). Szerzej rzecz uj-

mując, temat projektu odwołuje się do problemu kolizji pomiędzy wydol-

nością ekonomiczną państwa i ideą sprawiedliwości społecznej (kolizji 

między regułami gospodarowania a regułami pozyskiwania dóbr poprzez 

powołanie się na przynależność do społeczeństwa). 

Główne specjalności uczestników projektu: ekonomia sektora pu-

blicznego, prawo publiczne, filozofia i etyka, polityka zdrowotna. 

2. P 2 Autor propozycji: dr Marek Mączyński  

Projekt na kanwie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 

(Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.). 

Tematem projektu jest ustalenie źródeł wynikających z w/w ustawy 

schematów działania dotyczących realizacji biernego prawa wyborczego.  

Odniesienie teoretyczne projektu: W teorii gier, będącej częścią ogól-

nej teorii podejmowania decyzji, przyjęto jako aksjomat, iż modelem opi-

sującym relacje pomiędzy wyborcą, a reprezentującym go politykiem jest 

tzw. model pryncypał-agent, używany do rozstrzygania problemów decy-

zyjnych w sytuacji ograniczonego dostępu do informacji (jest to założenie 

spopularyzowane przez N. Groenedjik’a). Model pryncypał-agent jest, ge-

neralnie, modelem gry kooperacyjnej przebiegającej w warunkach ograni-

czonego dostępu do informacji, gdzie przedmiotem decyzji jest ustalenie 

relacji wynagrodzenia do nakładu pracy. Problem w tym, iż model ten za-

kłada określony rodzaj motywacji graczy. W teorii gier przyjmuje się, jako 

podstawowe rodzaje motywacji graczy:  

1) motywy kooperacji,  

2) motywy indywidualistyczne,  

3) motywy rywalizacji oraz kombinacje tych motywów, jak np. złożony 

motyw kooperacyjno-indywidualistyczny.  

 

Model pryncypał-agent opiera się wyłącznie na motywie kooperacji, 

w myśl którego pryncypał i agent dążą – obaj – do osiągnięcia jak najwięk-
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szych korzyści łącznie i żadnemu z nich nie zależy na zmniejszeniu korzy-

ści drugiej strony. Można mieć poważne wątpliwości czy model pryncypał-

agent jest właściwym modelem do opisania relacji pomiędzy wyborcą i po-

litykiem: czy nie są to raczej relacje oparte na motywacji indywidualistycz-

nej. W teorii gier oznacza ona, iż ludzie dążą do zwiększenia swojej bez-

względnej wygranej i nie interesują się wygranymi partnera. Jest to inny 

typ motywacji niż w modelu pryncypał-agent i jeśli przyjąć ten typ moty-

wacji, model pryncypał-agent należałoby w ogóle odrzucić, jeśli chodzi 

o relacje pomiędzy wyborcą, a politykiem.   

Główne specjalności uczestników projektu: politologia (systemy wy-

borcze), prawo konstytucyjne, teoria gier, ekonomia konstytucyjna (in. teo-

ria wyboru publicznego), psychologia społeczna (psychologia władzy), so-

cjologia polityki.   

3. P 3 Autor propozycji: prof. dr hab. Paweł Chmielnicki 

Projekt na kanwie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw na-

bywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 

232, poz. 1377).  

Tematem projektu jest ustalenie źródeł norm formalizujących och-

ronę praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do usta-

nowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności 

tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieru-

chomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczy-

stego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej 

posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość. W szczególności 

chodzi o ustalenie powodów, dla których formalizowany jest nowy schemat 

działania, dedykowany specjalnie do relacji pomiędzy deweloperem a na-

bywcą, tzn. powodów, dla których istniejące schematy działania określające 

przebieg interakcji pomiędzy inwestorem budowlanym, a nabywcą okazały 

się niewystarczające (in. o ustalenie źródeł zjawiska specjalizacji schema-

tów działania).    

Odniesienie teoretyczne projektu: Problematyka ustawy odnosi się 

ściśle do ekonomii kosztów transakcyjnych. W szczególności, chodzi o pro-
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blem źródeł powstawania kosztów transakcyjnych, ale także o określenie 

warunków, w których koszty działalności przedsiębiorcy mogą być prze-

rzucone na klienta (poprzez podniesienie ceny), nie prowadząc do zmniej-

szenia zysku, lub muszą zwiększyć koszty działalności gospodarczej pro-

wadząc do zmniejszenia zysku, bez podniesienia ceny.     

Główne specjalności uczestników projektu: ekonomia sektora banko-

wego, zarządzanie przedsiębiorstwem, publiczne prawo gospodarcze, pra-

wo cywilne, prawo finansowe, psychologia ekonomiczna. 

4. P 4 Autor propozycji: dr Stefan Płażek 

Projekt na kanwie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cy-

wilnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, 

poz. 1458 ze zm.). 

Tematem projektu jest ustalenie źródeł schematów działania wynika-

jących z w/w regulacji, polegających na obejmowaniu stanowisk urzędni-

czych w aparacie władzy publicznej. W szczególności chodzi o zbadanie 

efektywności formalnych instrumentów wyłaniania elit kierowniczych 

w społeczeństwie, inaczej rzecz ujmując: reguł rywalizacji o obsadzenie 

cenionej roli społecznej.    

Odniesienie teoretyczne projektu: Temat projektu odnosi się zarówno 

do tzw. drugiej zasady sprawiedliwości J. Rawlsa głoszącej, iż nierówności 

społeczne i ekonomiczne mają być tak ułożone, (a) aby były z największą 

korzyścią dla najbardziej upośledzonych, pozostając w zgodzie z zasadą 

sprawiedliwego oszczędzania (zasada dyferencji); i jednocześnie (b) aby były 

związane z dostępnością urzędów i stanowisk dla wszystkich, w warunkach 

autentycznej równości szans; jak i do problemu różnic warunków społeczno-

gospodarczych, w jakich dochodzi do wytworzenia, albo: (1) tzw. „biurokracji 

merytorycznej”, albo (2) „biurokracji kastowej” (zob. Fritz M. Marx „The 

Administrative State: an Introduction to Bureaucracy”, Univ. Of Chicago Press 

1957), tzn. dlaczego tylko niektóre systemy społeczno – gospodarcze okazują 

się zdolne do wytworzenia modelu „biurokracji merytorycznej”? 
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Główne specjalności uczestników projektu: prawo urzędnicze, zarządza-

nie zasobami ludzkimi, psychologia władzy, politologia, socjologia polityki. 

5. P 5 Autor propozycji: Rafał Stasikowski 

Projekt na kanwie ustawy Prawo energetyczne z dnia 20 kwietnia 1997 

(Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348). 

Tematem projektu jest zagadnienie uwolnienia cen energii elektrycz-

nej dla odbiorców indywidualnych.  Kwestia ta stanowi problem politycz-

ny, ekonomiczny i ogólnospołeczny od przynajmniej kilku lat. W ramach 

tego tematu należałoby zbadać podstawy prawne determinujące ta decyzją 

oraz jej skutkami dla indywidualnych odbiorców oraz dla całej gospodarki 

i uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego od dnia 1 stycznia 2013 roku 

zostaną uwolnione ceny energii. 

Odniesienie teoretyczne projektu: Temat projektu odnosi się do teorii 

monopolu naturalnego – modelu ekonomicznego charakteryzującego rynek, 

który zakłada, że na rynku występuje tylko jedno przedsiębiorstwo, które 

może wytwarzać dane dobro, w tym przypadku energię, taniej oraz efe-

ktywniej niż inne konkurencyjne przedsiębiorstwa. Często jest to związane 

z korzyściami skali, ponieważ wraz ze wzrostem produkcji spada koszt 

jednostkowy wytworzenia danego dobra. 

Główne specjalności uczestników projektu: prawo, ekonomia. 

Kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Fontes miało miejs-

ce 21 września 2013 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Podczas niego rozpatrzono sprawozdanie z realizacji projektów badaw-

czych, wobec rezygnacji dokonano wyboru nowego Sekretarza Zarządu 

(została nim mgr A. Kędzior), przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

za 2012 r. oraz udzielono Zarządowi absolutorium. Do projektów badaw-

czych włączono kolejne przedsięwzięcie: Strategia rozwoju samorządów 

lokalnych a zdecentralizowany model zarządzania portami i przystaniami 

morskimi – efektywność istniejących regulacji i postulaty de lege ferenda. 

Następnego dnia (22.09.2013 r.) miała miejsce konferencja naukowa. 

Celem konferencji było zaprezentowanie efektów badań prowadzonych 

przez członków Stowarzyszenia oraz referatów osób, które chciały podzie-

II. Część Informacyjna Stowarzyszenia „Fontes” 



 

 

FONS 2017 / 2 (6) 

I. Artykuły                       

179

lić się swoim dorobkiem badawczym i poglądami. Wszystkie wygłoszone 

referaty oraz sprawozdanie z konferencji zostały opublikowane w Prze-

glądzie Prawa Publicznego (Nr 7-8/2014). Opracowania wykorzystywały 

interdyscyplinarne podejście propagowane przez Stowarzyszenie.   

W dniach 27-28 września 2014 r. na terenie Centrum Wystawienniczo-

Konferencyjnego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie odbył się trzeci Zjazd 

Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes. 

Podczas Walnego Zebrania, które odbyło się pierwszego dnia dokonano wy-

borów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej. Dr K. Kurzępa-Dedo została 

wybrana na jej przewodniczącą, a w skład weszła dr A. Kociołek-Pęksa. Przy-

jęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 r., oraz udzielono Zarządowi 

absolutorium. W trakcie zebrania podjęto decyzję o uruchomieniu m.in. dwóch 

nowych, dużych projektów badawczych: Sankcje i gratyfikacje w prawie (P9) 
oraz Kariera zawodowa nauczyciela akademickiego w Polsce (P10). 

III Zjazdowi Stowarzyszenia towarzyszyła interdyscyplinarna kon-

ferencja naukowa Działania człowieka. Bodźce – mechanizmy – kon-

sekwencje. Konferencja prawno-ekonomiczno-socjologiczna. Celem kon-

ferencji było wypełnienie luki w badaniach naukowych, dotyczących roli 

w społeczeństwie sformalizowanych prawnie bodźców (korzyści i kosztów) 

integrując – na tym polu badawczym –  wysiłki przedstawicieli różnych 

dyscyplin z obszaru nauk społecznych. Sesje prowadzili: dr hab. Piotr 

Dobosz, UJ, prof. nzw. PWSZ w Tarnowie, dr hab. Andrzej Korybski, prof. 

UMCS, dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz, prof. UJ, dr hab. Paweł Chmielnicki, 

prof. WSIZ. Prezentowali swoje referaty i zabierali głos w dyskusji: prof. 

nzw. dr hab. Adam Sulikowski, prof. nzw. dr hab. Andrzej Korybski, prof. 

nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. nzw. dr hab. Piotr Dobosz, dr hab. 

Marek Mączyński, dr hab. Filip Grzegorczyk, dr Jacek Srokosz, dr 

Przemysław Kaczmarek, dr Maciej Borski, dr Marta Andruszkiewicz, dr 

Leszek Bielecki, dr Marian Liwo, dr Anna Kociołek-Pęksa, dr Jerzy 

Hejnar, dr Jakub Rzymowski, dr Ewelina Żelasko-Makowska, dr Zbigniew 

Piepiora, dr Hong Yang, dr Oluwatosin Ijabadeniyi, dr Monika 

Augustyniak, dr Agata Barczewska-Dziobek, dr Tomasz Moll, dr Katarzyna 
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Płonka-Bielenin, dr Piotr Ruczkowski, dr Aleksander Wolski, dr Jarosław 

Czerw, dr Marek Stych, dr Bogusław Przywora, dr Paweł Jabłoński, dr 

Urszula Kosielińska-Grabowska, dr Grzegorz Maroń, dr Aleksandra 

Stopová-Kozioł, dr Sławomir Tkacz, mgr Daria Danecka, mgr Piotr Feczko, 

mgr Jakub Sieradzki, mgr Łukasz Górski, mgr Beata Rozpędek, mgr Anna 

Wójtowicz-Dawid, mgr Marcin Wróbel, Anna Wójcik. 

Podczas dyskusji zastanawiano się nad: brakiem badań prawników 

nad prawem jako systemem utrwalanym za pomocą nagród; sposobem, 

w jaki społeczeństwo buduje lojalność jednostki wobec systemu; prawem 

jako systemem bodźców nakłaniających do przyjęcia postawy koopera-

cyjnej; materialnymi źródłami bodźców opisanych prawem.  

Wygłoszone referaty oraz sprawozdanie z konferencji naukowej zo-

stały opublikowane w Przeglądzie Prawa Publicznego (Nr 7-8/2015). Przy-

gotowane opracowania już tradycyjnie wykorzystywały podejście naukowe 

propagowane przez Stowarzyszenie. 

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Katedra 

Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 

w Rzeszowie oraz Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zorganizowały międzynarodową 

konferencję naukową pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Oby-

watelskich Pani prof. dr hab. Ireny Lipowicz, pt.  Zastosowanie public 

governance w prawie publicznym w Europie Środkowej i Wschodniej. Idea 

konferencji nawiązywała do powszechnie aprobowanej tezy podnoszącej 

wzajemną przenikalność dorobku nauki prawa administracyjnego i nauki 

administracji. Temat osadzony został w przestrzeni prawnej Europy Środ-

kowej i Wschodniej z uwagi na uczestników z Ukrainy, Słowacji i Węgier. 

Celem konferencji było ustalenie w jakim stopniu i zakresie normy prawa 

publicznego, obowiązujące na określonym w tytule  obszarze geograficznym,  

odzwierciedlają ideę modelu administracji zwanego public governance. Kon-

ferencja odbyła się w dniu 21 października 2013 roku w Rzeszowie w Sali 

Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

Rezultatem naukowym konferencji była wieloautorska publikacja Zasto-

II. Część Informacyjna Stowarzyszenia „Fontes” 



 

 

FONS 2017 / 2 (6) 

I. Artykuły                       

181

sowanie idei public governance w prawie administracyjnym red. Iwona 

Niżnik-Dobosz (Wyd. Difin, Warszawa 2014, ss. 400).  

W dniu 17 listopada 2014 r. JM Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Po-

mianek Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 

podpisali porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej. Na mocy 

tego porozumienia, jego strony mogą wspólnie organizować m.in.: 

– regionalne lub ogólnopolskie konkursy dla młodych pracowników 

nauki, na najlepsze prace naukowe z zakresu wiedzy o pochodzeniu i efe-

ktywności prawa; 

– konkursy dla kandydatów na studia oraz dla studentów Uczelni, na najlep-

sze prace naukowe z zakresu wiedzy o pochodzeniu i efektywności prawa; 

– konferencje naukowe i projekty badawcze; 

– praktyki dla studentów Uczelni; 

–  lekcje z zakresu wiedzy o pochodzeniu i efektywności prawa, dla 

szkoły średniej, której klasa została objęta patronatem ze strony 

Uczelni, itd. 

 

Stowarzyszenie zobowiązało się także do pełnienia obowiązków wyni-

kających ze statusu interesariusza zewnętrznego Uczelni, w szczególności 

związanych z przygotowywaniem Wydziału Administracji i Nauk Społecz-

nych Uczelni do wszelkich czynności i postępowań związanych z działal-

nością naukową i dydaktyczną, jak: akredytacje, wizytacje, wnioski o na-

danie uprawnień.    

W dniach 4-5 września 2015 roku odbył się na Wydziale Prawa, Ad-

ministracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego już czwarty Zjazd Sto-

warzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa.  W trakcie zjazdu 

odbyły się posiedzenia statutowych władz Stowarzyszenia. Dokonywano 

zmian w składzie organów wybieralnych. W Komisji Rewizyjnej na miejs-

ce dr. R. Stasikowskiego weszła mgr S. Banaś, natomiast funkcję sekretarza 

Stowarzyszenia powierzono mgr D. Minich. Komisja Rewizyjna dokonała 

pozytywnej oceny sprawozdania finansowego oraz kontroli wydatków. Na 
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jej wniosek udzielono absolutorium Zarządowi. Przyjęto również sprawo-

zdania z wykonania projektów badawczych oraz plan realizacji projektów 

Stowarzyszenia na następny okres. Prezes Zarządu poinformował o konie-

czności zmian w Statucie Stowarzyszenia. Podjęto inicjatywę organizacji 

ogólnopolskiego Konkursu naukowego Wykładnia prawa jako pochodna 

rozumienia celu i sposobu działania. Podczas Walnego Zebrania dr P. Feczko 

podjął się stworzenia i prowadzenia elektronicznego kwartalnika Stowa-

rzyszenia „FONS”. Pomysł została przyjęty z uznaniem.  

Walnemu zebraniu towarzyszyło szczególne wydarzenie. Prezes Sto-

warzyszenia wręczał odznaki i dyplomy kierując do każdego członka Sto-

warzyszenia słowa: „Proszę przyjąć tę odznakę w dowód uznania dla 

odwagi w poszukiwaniu nowych dróg poznania prawa”. 

Tematem dorocznej konferencji naukowej była Presja grup interesu na 

prawodawcę a interes zbiorowy. Stanowiła ona tematykę panelu dyskusyjnego 

w ramach międzynarodowej konferencji Critical Legal Conference 2015 – Law, 

Space, Political (3-6.09.2015 r.), którą zorganizowały wspólnie Uniwersytet 

Wrocławski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Między-

narodowy Ruch Naukowy Critical Legal Studies oraz Stowarzyszenie Badań 

nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Była to jedna z największych międzyna-

rodowych konferencji prawniczych, jaka odbyła się w Polsce w ostatnich latach.  

Pierwszy dzień obrad naszego panelu rozpoczął się od powitalnego 

wystąpienia Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Fun-

kcjami Prawa, dr hab. P. Chmielnickiego. Kolejno miało miejsce wystą-

pienie przedstawiciela władz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 

w Rzeszowie, jej prorektora, Prof. dr hab. J. Woleńskiego, które należy 

szczególnie odnotować. Na wstępie profesor J. Woleński podkreślił zna-

czenie działalności Prezesa P. Chmielnickiego jako spiritus movens Fontes. 

Kolejno odniósł się do merytorycznych zagadnień konferencji. Podkreślił 

działalność grup interesów w każdym z ustrojów. Stwierdził, że współczes-

na demokracja szczególnie sprzyja działalności wspomnianych grup. Zau-

ważył, że choć grupy interesów mogą funkcjonować w ustroju demokra-

tycznym zasadniczo całkowicie jawnie – to wolą działać mniej jawnie. 
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Jednakże istnieje swoboda dyskursu na ten temat. Profesor J. Woleński wy-

raził głęboką troskę o los ludzi posiadających najwyżej przeciętną orienta-

cję we współczesnym życiu społeczno-gospodarczym – wobec możliwych 

negatywnych efektów aktywności profesjonalnych grup interesów. Pod-

kreślił, że rolą nauki winien być także istotny współudział w wypracowaniu 

takich mechanizmów życia społecznego, który by mogły minimalizować 

wspomniane zagrożenie. 

Sesję pod tytułem „Prawo w obronie interesu wspólnego”, modero-

wał prof. nadzw. dr hab. M. Mączyński. Referentami byli: prof. UJK dr 

hab. L. Bielecki (Przekształcenie przez ZUS umowy o dzieło w umowę zle-

cenia w toku kontroli. Swoboda interpretacji w imię interesu zbiorowego 

przy milczeniu ustawodawcy?), dr U. Kosielińska-Grabowska (Wpływ Koś-

cioła na organy państwa. Kilka uwag na marginesie „sprawy o in vitro”), 

dr G. Maroń  (Ochrona mniejszości seksualnych przed mową nienawiści 

a wolność słowa), prof. zw. dr hab. J. Menkes, dr A. Kociołek-Pęksa 

(A new paradigm of security. Perspective of international law- International 

law dimension), mgr A. Wójtowicz-Dawid (Zmiany ustawy – Prawo zamó-

wień publicznych, a presja grup interesu), dr M. Gurdek (Manipulacje sa-

morządowym prawem wyborczym czy rzeczywista konieczność), dr T. Moll 

(Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym jako jeden ze 

sposobów hamowania presji na władzę lokalną), dr B. Przywora (Konstytu-

cyjne wytyczne a „janosikowe” jako mechanizm korekcyjno-wyrównawczy 

w samorządzie terytorialnym. Szansa, czy zagrożenie?), dr K. Płonka-Bielenin 

(Czynniki decydujące o uregulowaniu prawnym instytucji partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego w Polsce a interes społeczny), mgr J. Niedojadło (Legal 

and illegal methods of tax burden reduction), mgr P. Szczęśniak (Stosowa-

nie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec spół-

dzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jako płaszczyzna współpracy 

pomiędzy instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego), dr P. Bieś-Srokosz 

(Realizacja ustawowych zadań przez agencje rządowe a interes publiczny).   

 Sesja Prawo na straży korzyści indywidualnych była moderowana 

przez prof. nadzw. dr hab. J. Paśnika. Referaty wygłosili: mgr S. Banaś 
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(Bezpłatna pomoc prawna, jako podstawa ścierania się interesów różnych 

grup społecznych), dr M. Stych (Czy jest zasadne funkcjonowanie młodzie-

żowych rad gminy?), dr M. Borski (Inicjatywa ludowa instrumentem presji 

na prawodawcę?), dr J. Czerw (Inicjatywa obywatelska w procesie stano-

wienia uchwał przez rady gmin). Należy także nadmienić, że członkowie 

Stowarzyszenia brali nie tylko udział w panelu Presja grup interesu na 

prawodawcę a interes zbiorowy. Swoje referaty przedstawili w innych 

panelach w ramach konferencji Critical Legal Conference 2015 – Law, 

Space, Political (dr M. Augustyniak, mgr D. Minich). 

Rezultatem naukowym obrad był specjalny, podwójny numer ogól-

nopolskiego miesięcznika prawniczego Przegląd Prawa Publicznego (Nr 7-

8 / 2016, ss. 256), opatrzony tytułem odpowiadającym hasłu konferencji, 

obejmujący 25 artykułów naukowych.    

 Realizując ustalenia przyjęte na poprzednim Walnym Zebraniu Człon-

ków Stowarzyszenia dr P. Feczko sprawił, iż inicjatywa powołania biuletynu 

informacyjno-naukowego FONS nabrała realnych kształtów. Na przełomie 

lat 2015/16 ukazało się cztery numery. Od numeru 3(4)/2016 biuletyn uzys-

kał numer ISSN. Biuletynu informacyjno-naukowego FONS zawiera nastę-

pujące działy: 

I. Wstęp/ Słowo(a) Wstępne  

II. Sprawy Bieżące Stowarzyszenia 

III. Wywiady z zasłużonymi członkami Stowarzyszenia 

IV. Wywiady z nowymi członkami Stowarzyszenia 

V. Wywiady z przedstawicielami partnerów Stowarzyszenia 

V. Osiągnięcia członków Stowarzyszenia 

VI. Bibliografia opracowań na temat materialnych źródeł prawa i 

efektywności prawa  

  

Podjęta podczas IV Zjazdu Stowarzyszenia inicjatywa oraz zacieś-

niająca się współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem i jego partnerami było 

przeprowadzenie konkursu naukowego Wykładnia prawa jako pochodna 

rozumienia celu i sposobu działania”, w latach 2015-2016.  
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Współorganizatorami konkursu oraz fundatorami nagród byli: 

– Wydawnictwo Wolters Kluwer SA; 

– Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; 

– Wyższa Szkoła „Humanitas” w Sosnowcu; 

– Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; 

– Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi 

Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL. 

 

Na konkurs wpłynęło 28 zgłoszeń (niektóre kilkuosobowe) i 13 goto-

wych prac (przygotowanych przez 16 osób – niektóre projekty były reali-

zowane w dwuosobowych zespołach), co należy ocenić jako duży sukces 

tego nowego przedsięwzięcia. Była to podobna liczba prac, jakie są nadsy-

łane na konkursy organizowane od wielu lat przez redakcje renomowanych 

czasopism naukowych („Państwo i Prawo”, „Samorząd Terytorialny”, itp.). 

Należy jednak zważyć, iż na konkursy te nadsyłane są gotowe prace licen-

cjackie, magisterskie lub doktorskie, natomiast uczestnicy konkursu Wy-

kładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania podjęli 

dużo większe wyzwanie i przygotowali prace specjalnie na konkurs zgod-

nie z przedmiotem czynności badawczych propagowanych przez Stowa-

rzyszenie. Ustalenie treści kompletu normatywnego miało służyć okreś-

leniu zaistniałych lub potencjalnych, ogólnych skutków społeczno-ekono-

miczne badanych rozwiązań.  

Łącznie, pula nagród w konkursie wynosiła 24.000 zł i powstała ona 

z donacji wniesionych przez współorganizatorów.  

Dnia 8 czerwca 2016 r. na terenie Uczelni Łazarskiego w Warszawie 

miało miejsce uroczyste zamknięcie konkursu. Uroczystość rozpoczęła się 

od przywitania uczestników przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Badań 

nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes Pana Prof. nadzw. dr-a hab. P. Chmiel-

nickiego. W kilku słowach przybliżył on ideę konkursu oraz opisał innowa-

cyjność metody badawczej, którą propaguje Stowarzyszenie Fontes. Przed-

stawił również informacje odnoszące się m.in. do ilości zgłoszeń konkur-

sowych, uczestników oraz nadesłanych prac.  
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Następnie głos został przekazany przedstawicielom władz pozosta-

łych współorganizatorów konkursu. 

Jako pierwszy wystąpił Pan Prezes Zarządu Wydawnictwa Wolters 

Kluwer SA W. Albin. W swoich słowach nawiązał do początków współ-

pracy ze Stowarzyszeniem Fontes. Zaznaczył, że metoda badawcza, którą 

posługuje się Stowarzyszenie oraz stworzone przy jej zastosowaniu prace 

naukowe mają ogromne znaczenie dla rozwoju teorii wykładni prawa oraz 

jej praktyki. Stąd Wydawnictwo zainteresowało się i poprało tę inicjatywę. 

Wyraził swoje zadowolenie i chęć współpracy na przyszłość. 

Jako kolejny głos zabrał Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Zbioro-

wego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Te-

chnicznych KOPIPOL dr Z. Kuleszyński. Przywitał gości w imieniu Prze-

wodniczącego Zarządu oraz własnym. Zwrócił uwagę na ogromne znacze-

nie praw autorskich w pracy naukowej oraz dla pracowników naukowych. 

Podkreślił, że ich współpraca ze stowarzyszeniem Fontes dopiero nabiera 

rozpędu i na pewno w przyszłości będzie jeszcze bardziej owocna. 

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu była reprezentowana przez 

Pana Prodziekana ds. studenckich Wydziału Administracji i Zarządzania 

dr-a M. Borskiego. Pogratulował on Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia 

pomysłu oraz realizacji przedsięwzięcia jakim był konkurs.  

Następnie głos zabrał Prorektor Uczelni Łazarskiego były sędzia TK 

Prof. dr hab. J. Stępień, który z wielką uprzejmością przywitał wszystkich 

w progach swojej uczelni. Podkreślił znaczenie i rolę interpretacji prawa 

w procesie jego stosowania. Wskazał jak ważną rzeczą jest ustalenie war-

tości, które leżą u podstaw każdego aktu normatywnego.  

Wyższą Szkołę Informatyki i zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

reprezentowała Pani Prof. nadzw. dr hab. A. Jurkowska-Gomułka. Już na 

wstępie pogratulowała pomysłodawcy, organizatorom i wszystkim uczest-

nikom konkursu. Zaznaczyła, jak duże znaczenie dla rozwoju młodej kadry 

mają tego rodzaju przedsięwzięcia konkursowe. 

Najważniejszym punktem programu było ogłoszenie wyników kon-

kursu połączone z wręczeniem nagród i gratyfikacji. 
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Laureatów począwszy od miejsca trzynastego kolejno wyczytywał Prezes 

Stowarzyszenia.  

Lista nagrodzonych, począwszy os pierwszego miejsca, przedstawia się 
następująco: 

 

1. Katarzyna Kurzępa-Dedo, Elżbieta Dedo – Ustawa z dnia 19 kwietnia 

2013 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, Dz. U. poz. 777 – 8.000 zł.; 

2. Katarzyna Grotkowska – projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciw-

działaniu narkomanii, druk Sejmowy nr 244 z 23.01.2012 r. – 6.000 zł; 

3. Ewelina Żelasko-Makowska, Patrycja Sołtysiak – Ustawa z dnia 27 

lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmia-

nie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 

poz. 979 – 4.000 zł;  

4. Magdalena Gurdek, Sławomir Gurdek – Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach 

gminnych, Dz. U. z 2015 r., poz. 1335 – 1.500 zł; 

5. Agnieszka Bednarczyk-Płachta –  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie 

ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych innych ustaw, Dz. 

U. z 2014 r., poz. 1198 – 1.500 zł; 

6. Jakub Sukiennik – Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Nr 143, poz. 962 – 1.500 zł; 

7. Monika Iwaniec – Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1328) – 500 zł; 

8. Sylwia Banaś – Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świad-

czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1138) – 500 zł; 

9. Bogusław Przywora – Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015 

poz. 1293) – 500 zł; 
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10. Dawid Chaba – Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach sa-

morządowych, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202;   

11. Anna Szafrańska – Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy 

o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw, Dz. 

U. Nr 112, poz. 769;  

12. Dominik Burkat  – ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy 

państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, Dz. U. 

poz. 1304;  

13. Paulina Sawczuk – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – 

Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 443). 

 

Oprócz indywidualnych gratulacji od przedstawicieli wszystkich 

współorganizatorów konkursu każdy z laureatów otrzymał nagrody rze-

czowe – książki indywidualnie dobrane do zainteresowań każdego z laure-

atów ufundowało Wydawnictwo Wolters Kluwer SA. Konkurs został także 

wsparty przez Wydawnictwo Difin, które przekazało swoje najnowsze po-

zycje wydawnicze uczestnikom. 

Następnie głos zabrali recenzenci prac konkursowych: Pani prof. 

nadzw. dr hab. I. Niżnik-Dobosz oraz Pan prof. nadzw. dr hab. J. Paśnik. 

Podkreślili bardzo wysoki poziom zgłoszonych prac. Różnice punktowe 

pomiędzy nagrodzonymi pracami były bardzo niewielkie. Oboje podkreśli 

swoją zgodność odnoście oceny prac konkursowych. Pogratulowali 

wszystkim laureatom oraz podkreślili trudność konkursowego zadania. 

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Pani dr K. Kurzępy-

Dedo – laureatki pierwszej nagrody. W swojej prezentacji przedstawiła 

podjęty przez zespół (praca wspólna z E. Dedo) problem badawczy, a mia-

nowicie analizę Ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy – Pra-

wo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. poz. 777). 

Omówiła i opatrzyła komentarzem główne zagadnienia pracy konkursowej. 

Po jej wystąpieniu pojawiły się gratulacje zarówno ze strony współ-

organizatorów konkursu, jak i rywali. Głos zabrali: dr M. Gurdek, dr E. Że-
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lasko-Makowska oraz mgr P. Sołtysiak, mgr K. Grotkowska. Każdy pod-

kreślił jak ogromnym wyzwaniem było zderzenie z tą metodą badawczą. 

Zwieńczeniem uroczystości były podziękowania Prezesa stowarzy-

szenia Fontes Pana prof. nadzw. dr-a hab. P. Chmielnickiego dla współor-

ganizatorów tego wydarzenia. Oznaczenia honorowego członka Stowarzy-

szenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes otrzymali:  

1. Pan Prezes Zarządu Wydawnictwa Wolters Kluwer SA Włodzimierz 

Albin, 

2. Pani Dyrektor Działu Praw Autorskich Wydawnictwa Wolters Kluwer 

SA Justyna Kossak, 

3. Pan Dyrektor Działu Czasopism Wydawnictwa Wolters Kluwer SA 

Klaudiusz Kaleta, 

4. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania 

Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i 

Technicznych KOPIPOL prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski 

(odznaczenie odebrał w jego imieniu dr Z. Kuleszyński), 

5. Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami 

Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL dr 

Zdobysław Kuleszyński, 

6. Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego ds. operacyjnych i finansowych dr 

Mieczysław Błoński. 

 

Wszystkie wyróżnione w Konkursie prace zostały opublikowane w ko-

lejnych numerach Przeglądu Prawa Publicznego w latach: 2016-2017. 

 W dniu 20 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja naukowa Włas-

ność w systemie prawa, której organizatorami była Wyższa Szkoła „Huma-

nitas” w Sosnowcu oraz Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami 

Prawa Fontes. Była to już czwarta konferencja z cyklu Stosowanie prawa 

praktyce, realizująca założenia badawcze naszego Stowarzyszenia. Efektem 

zagadnień przedstawionych w ramach tej konferencji będzie publikacja po-

konferencyjna. Sprawozdanie z konferencji pióra dr D. Fleszer i dr K. Płon-

II. Część Informacyjna Stowarzyszenia „Fontes”



 

 

FONS 2017 / 2 (6) 

                      I. Artykuły 

190

ka-Bielenin zastało opublikowane w Przeglądzie Prawa Publicznego (Nr 

10/2016). 

  W dniach 24-25 września 2016 r. w Wyższej Szkole „Humanista” 

w Sosnowcu odbył się V Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami 

i Funkcjami Prawa Fontem, tradycyjnie połączony z konferencją naukową 

zatytułowaną. Walne Zebranie Członków (24.09.16 r.) rozpoczęło się od 

wręczenia odznak i dyplomów członkowskich oraz nadania tytułów Człon-

ka Honorowego Stowarzyszenia. Dokonano wyboru uzupełniającego do 

Zarządu Stowarzyszenia: wiceprezesem została Pani dr E. Żelasko-Ma-

kowska. Zapowiedziano koleją edycję Konkursu Naukowego Wykładnia 

prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania. Przedstawiono 

sprawozdanie ze stanu realizacji projektów badawczych (Projekt na kanwie 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 ze zm.) – koordynator H. Kaczmarczyk: 

został zrealizowany, ale nie złożono sprawozdania; „Rady nadzorcze w spół-

kach prawa handlowego” – koordynator prof. nzw. dr hab.  A. Szplit: nie 

złożono sprawozdania; „Gminne rady seniorów” – zrealizowany, koor-

dynator dr A. Barczewska-Dziobek: złożono sprawozdanie przyjęte przez 

Komisje Rewizyjną. Ważnym elementem Walnego Zebrania Członków 

było przedstawienie zapowiedzianych jeszcze podczas ubiegłorocznego 

zjazdu zmian w Statucie Stowarzyszenia – po ich uchwaleniu zmiany te 

znalazły wyraz w tekście jednolitym Statutu. 

 Zasadniczym celem naukowym konferencji Prawo w konfrontacji 

z presją polityczną była analiza – zarówno w aspekcie czysto teoretycznym, 

jak i w kontekście aktualnych zjawisk polityczno-społecznych – motywów 

źródeł i dysponentów procesu legislacyjnego, wykładni prawa oraz real-

nego oddziaływania prawa na społeczeństwo i składające się nań jednostki. 

Konferencja stanowiła przyczynek do pogłębienia wiedzy na temat prawa 

jako wielopłaszczyznowego zjawiska społecznego. Wśród owych płasz-

czyzn (faz) wyróżnić możemy: fazę polityczną (etap kształtowania treści 

prawa, gdzie – w różnym stopniu – wpływają na niego aksjologia i konsul-
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tacje społeczne oraz ideologia i presja polityczna); faza jurydyczna (prawo 

obowiązujące de lege lata, interpretowane za pomocą wykładni językowo-

logicznej, ale także argumentacji celowościowej czy aksjologicznej) oraz 

fazy socjo- i psychologiczna, zajmujące się etapem, gdy prawo dociera do 

świadomości adresatów (przede wszystkim pierwotnych) i niejako tę świa-

domość modyfikuje. Wyodrębnienie tych faz pokazuje, że prawo jest zarówno 

pochodną czynników kuturowo-społeczno-politycznych, jak i narzędziem do 

wprowadzania zmian w kulturze, społeczeństwie i życiu politycznym.  

Materiały z konferencji wraz ze sprawozdaniem pióra dr D. Fleszer, 

dr A. Rogacka-Łukasik zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym 

Przegląd Prawa Publicznego (Nr 7-8/2017).  

  Rok 2017 rozpoczęliśmy publikacją naukową poświęconą tematyce 

sankcji prawnych. Stanowiła ona realizację naszych badań w tym zakresie. 

Opracowane materiały ukazały się w Przeglądzie Prawa Publicznego (Nr 

1/2017) – Sankcje prawne: nowe otwarcie. 

 Początkiem roku ukazał się kolejny numer naszego biuletynu nauko-

wo-informacyjnego FONS 1(5)/2017. Biuletyn został rozszerzony o dział 

Artykułów i Recenzji książek naukowych. 

 Członkowie Stowarzyszenia w swoich licznych publikacjach propa-

gowali założenia i metodologię badań, która stanowi fundament działal-

ności Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Spośród 

najważniejszych publikacji, jakie powstały w ramach badań prowadzonych 

przez Stowarzyszenie należy wymienić:  

 

Książki :  
– Paweł Chmielnicki (red.), Tomasz Bąkowski, Paweł Chmielnicki, 

Dorota Dąbek, Elżbieta Inglot – Brzęk, Jerzy Jaskiernia, Hubert 

Kaczmarczyk, Anna Kociołek – Pęksa, Andrzej Korybski, Marek 

Mączyński, Jerzy Menkes, Marcin Menkes, Jerzy Paśnik, Stefan 

Płażek, Elżbieta Sękowska – Grodzicka, Piotr Stec, Igor Styn, Piotr 

Uziębło „Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa”, Wyd. 1, Wyd. 

LexisNexis Warszawa 2014, ss. 485, 
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– Marek Mączyński (red.) „Praktyka realizacji biernego prawa 

wyborczego w Polsce. Źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa 

i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy”, Wyd. 

Difin Warszawa 2015, ss. 329,  

– Hubert Kaczmarczyk (red.) „Refundacja leków w Polsce. Wykładnia 

przepisów i efekty ich zastosowania”, Wyd. Difin Warszawa 2015, ss. 240, 

– Agata Barczewska – Dziobek (red.) „Gminne rady seniorów – Wykład-

nia przepisów i efekty ich stosowania”, Wyd. Wolters Kluwer 2015, ss. 257,  

– Paweł Chmielnicki (red.), „Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. 

Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania”, Wyd. Difin Warszawa 

2014, ss. 386,  

– Andrzej Szplit (red.) „Rady nadzorcze. Wykładnia przepisów i efekty 

ich stosowania”, Wyd. Difin Warszawa 2016, ss. 397, 

– Paweł Chmielnicki „Tworzenie instytucji gospodarki a ustawodawstwo 

polskie” Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 391, 

 

Artykuły : 

– Paweł Chmielnicki (red.) „Sankcje prawne. Nowe otwarcie”, numer 

specjalny Przeglądu Prawa Publicznego (1/2017), ss. 186.  

– Paweł Chmielnicki „Metodyka badań nad materialnymi źródłami 

prawa. Część 2. Uzasadnienie i objaśnienie poszczególnych faz badań” 

Przegląd Prawa Publicznego nr 4/2012, s. 72-101,  

– Paweł Chmielnicki „Metodyka badań nad materialnymi źródłami prawa. 

Część 1. Podstawy” Przegląd Prawa Publicznego nr 3/2012, s. 90-101,  

– Paweł Chmielnicki „The Research Method of “Association for the 

Research on Sources and Functions of Law” Przegląd Prawa Publicz-

nego  nr 3/2015, s. 95-105, 

– Paweł Chmielnicki „Identyfikacja celów i funkcji jako efekt rekon-

strukcji schematu działania obejmującego rozwiązania sformalizowane 

prawnie” (s. 193-206) [w:] „Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia de-

mokratycznego państwa prawa”, (praca zbiorowa pod red. M. Andrusz-

kiewicz, A. Breczko, S. Oliwniaka) Wyd. Temida 2 Białystok 2015, ss. 425,  
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– Elżbieta Kurzępa, Katarzyna Kurzępa-Dedo „Analiza instytucjonalna 

ustawy z dnia 12 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe 

oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych” Przegląd Prawa Publicz-

nego nr 10/2016, s. 13-40, 

– Katarzyna Grotkowska „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia 

celu i sposobu działania na przykładzie projektu ustawy o zmianie usta-

wy o przeciwdziałaniu narkomanii, druk sejmowy nr 244 z 23 stycznia 

2012 r.” Przegląd Prawa Publicznego nr 11/2016, s. 9-35,  

– Ewelina Żelasko-Makowska, Patrycja Sołtysiak „Finansowanie publi-

czne niepublicznych szkół dla dorosłych” Przegląd Prawa Publicznego 

nr 12/2016, s. 7-34,  

– Magdalena Gurdek, Sławomir Gurdek „Aktorzy kompletu normatyw-

nego określonego ustawą o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym 

oraz ustawy o strażach gminnych i ich cele działania” Przegląd Prawa 

Publicznego nr 2/2017, s. 10-22,  

– Agnieszka Bednarczyk-Płachta „Zysk założyciela szkoły wyższej nie-

publicznej jako inwestora w odniesieniu do zmian w prawie o szkol-

nictwie wyższym” Przegląd Prawa Publicznego nr 3/2017, s. 10-38, 

– Dr Jakub Sukiennik „Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie usta-

wy o przeciwdziałaniu narkomanii z perspektywy nowej ekonomii in-

stytucjonalnej, prawa i ekonomii” Przegląd Prawa Publicznego nr 4/2017, 

s. 10-36, 

– Mgr Monika Iwaniec  „Społeczno-gospodarcze determinanty ustawy z dnia 

29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie-

których innych ustaw” Przegląd Prawa Publicznego nr 5/2017, s. 10-48, 

– Sylwia Banaś „Analiza ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-

nych oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U. 2014 poz. 1138) Przegląd 

Prawa Publicznego nr 6/2017, s. 10-33, 

– Bogusław Przywora „Problematyka zgodności z Konstytucją RP me-

chanizmu korekcyjno - wyrównawczego w samorządzie terytorialnym 

II. Część Informacyjna Stowarzyszenia „Fontes”



 

 

FONS 2017 / 2 (6) 

                      I. Artykuły 

194

w odniesieniu do województw” Przegląd Prawa Publicznego nr 6/2017, 

s. 34-55,  

–  Dominika Łazarz „Złowrogi cień GMO. Geneza ustawy z dnia 13 lipca 

2012 roku o zmianie ustawy o paszach” Przegląd Prawa Publicznego nr 

3/2016, s. 96-120,  

– Michał Kania „Geneza ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych 

ogrodach działkowych” Przegląd Prawa Publicznego nr 2/2016, s. 77-97,  

– Dariusz Mocała „Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Przyczyny uchwalenia i skutki działania” Fons nr 3-4/2016, s. 13-46, 

 

a ponadto około 80 artykułów, jakie ukazały się w numerach 

specjalnych (pokonferencyjnych) Przeglądu Prawa Publicznego, 

zatytułowanych:  

– nr 7-8/2014  - „Pochodzenie i efektywność prawa” 

– nr 7-8/2015 – „Działania człowieka. Bodźce – mechanizmy – 

konsekwencje” 

– nr 7-8/2016  - „Presja grup interesu na prawodawcę a interes zbiorowy”  

– nr 7-8/2017  - „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”. 

 
W połowie 2017 r. nasze Stowarzyszenie, wraz z Wyższą Szkołą 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskało grant badawczy Ekspert 

w procesie stanowienia prawa. W ciągu trzech najbliższych lat przeprowa-

dzimy na terenie całego kraju szeregu szkoleń z zakresu tworzenia prawa. 

Kwota środków, jaka przypada na Fontes wynosi około 500.000 zł. Koor-

dynatorem przedsięwzięcia z ramienia Fontes będzie prof. nadzw. dr hab. 

M. Mączyński.  

Obecnie Stowarzyszenie zrzesza ponad 120 osób, reprezentujących kil-

kanaście ośrodków akademickich. Większość członków Stowarzyszenia zaj-

muje się problematyką prawa publicznego, prawa gospodarczego, prawa kon-

stytucyjnego, teorii i filozofii prawa oraz nauki o administracji. Należy do nie-

go m.in. ponad 30 samodzielnych nauczycieli akademickich z całego kraju. 

II. Część Informacyjna Stowarzyszenia „Fontes” 



 

 

FONS 2017 / 2 (6) 

I. Artykuły                       

195

Zapraszamy do konkursu 
„Wykładnia prawa  

jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania 
– edycja 2017/2018” 1 

 

W imieniu ogólnopolskiego towarzystwa naukowego Stowarzyszenia 

Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, zapraszamy serdecznie do 

udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu dla młodych 

naukowców, którego przedmiotem będzie przygotowanie analizy 

dotyczącej:  

1) społeczno – gospodarczych przyczyn uchwalania aktów prawa powszech-

nie obowiązującego,  

2) funkcjonalnych powiązań regulacji zawartych w wybranym akcie praw-

nym z innymi normami prawa oraz  normami niesformalizowanymi (jak 

np. normy określające przebieg interakcji społecznych, reguły gospoda-

rowania, itp.),  

3) realnej lub prognozowanej oceny efektywności badanych rozwiązań.  

 

Konkurs odbędzie się na analogicznych zasadach, co poprzednia edy-

cja, jednak będzie poszerzony m.in. o ofertę dla studentów i dla specjali-

stów z innych dyscyplin, niż prawo. Przewidujemy odrębne kategorie na-

gród za prace licencjackie i magisterskie.  

Nie ma ograniczeń co do kierunków studiów i dyscyplin nauko-
wych reprezentowanych przez uczestników. W konkursie może wziąć 
udział każdy, kogo interesuje geneza instytucji prawnych i ich oddzia-

ływanie społeczno – ekonomiczne! 
Obok podstawowej formuły badawczej pracy, procedowanej w po-

przedniej edycji konkursu przygotowaliśmy także formułę uproszczoną, 

dedykowaną właśnie dla prac studenckich oraz dla przedstawicieli innych 

niż prawo nauk społecznych: ekonomii, politologii, socjologii. Rozstrzy-
                                                      
1 Materiał nadesłał Redakcji Paweł Chmielnicki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w 

Rzeszowie. 
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gnięcie konkursu planujemy na wrzesień 2018 r., będzie połączone z VII 

Zjazdem Stowarzyszenia i towarzyszącą mu konferencją naukową.  

Prace konkursowe będą oceniane przez jury składające się z pracow-

ników naukowo – dydaktycznych renomowanych uczelni polskich. Teksty 

spełniające wymagania konkursowe będą publikowane. 

Pula nagród finansowych już teraz wynosi 20.000 zł. i przewidu-
jemy jej dalsze powiększenie! 
 

Partnerami konkursu są, tak jak w poprzedniej edycji: 

- Wydawnictwo Wolters Kluwer SA; 
- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; 
- Wyższa Szkoła „Humanista” w Sosnowcu; 
- Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; 
- Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi 
Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL. 
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Regulamin konkursu pt. 
„Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sp osobu 

działania 
– edycja 2017/2018” 

 

§ 1. 

 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu naukowego 

„Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – 

edycja 2017/2018”, zwanego dalej „konkursem”.   

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i 

Funkcjami Prawa z siedzibą w Rzeszowie. 

3. Współorganizatorami konkursu i podmiotami finansującymi nagrody są 

w szczególności: 

1) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 

2) Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, 

3) Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, 

4) Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi 

Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, 

 

zaś Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

jest fundatorem nagród. 

 

4. Nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawuje Zarząd 

Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa z siedzibą w 

Rzeszowie. Współorganizatorzy wspierają konkurs środkami finansowymi 

lub/i rzeczowymi.  

5. W konkursie biorą udział autorzy prac dotyczących badania: 

1) społecznych, gospodarczych i politycznych przyczyn stanowienia ak-

tów prawa powszechnie obowiązującego w rozumieniu Konstytucji 

RP,  
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2) funkcjonalnych powiązań rozwiązań zawartych w badanym akcie 

prawnym z innymi rozwiązaniami formalnymi lub nieformalnymi,  

3) realnej lub prognozowanej oceny skutków badanych aktów prawnych. 

 

6. Prace konkursowe oceniane są w trzech kategoriach: A, B i C. Ocenie 

podlega praca konkursowa w postaci: 

1) Opublikowanego artykułu naukowego (kategoria A), 

2) Pracy magisterskiej (kategoria B), 

3) Pracy licencjackiej (kategoria C). 

 

§ 2. 

1. W kategorii A laureatom konkursu przysługują nagrody pieniężne: 

1) za zajęcie 1 miejsca w konkursie – nie mniej niż 5.500 zł brutto, 

2) za zajęcie 2 miejsca w konkursie – nie mniej niż 4.500 zł brutto, 

3) za zajęcie 3 miejsca w konkursie – nie mniej niż 3.000 zł brutto. 

 

2. W kategorii B laureatom konkursu przysługują nagrody pieniężne: 

1) za zajęcie 1 miejsca w konkursie – nie mniej niż 2.000 zł brutto, 

2) za zajęcie 2 miejsca w konkursie – nie mniej niż 1.500 zł brutto, 

3) za zajęcie 3 miejsca w konkursie – nie mniej niż 1.000 zł brutto. 

 

3. W kategorii C laureatom konkursu przysługują nagrody pieniężne: 

1) za zajęcie 1 miejsca w konkursie – nie mniej niż 1.100 zł brutto, 

2) za zajęcie 2 miejsca w konkursie – nie mniej niż 800 zł brutto, 

3) za zajęcie 3 miejsca w konkursie – nie mniej niż 600 zł brutto. 

 

4. Nagrody pieniężne wypłacane będą bezpośrednio przez organizatora albo 

w drodze czynności prawnej pomiędzy współorganizatorem i laureatem 

(np. stypendium). 

5. Laureaci I miejsc w każdej kategorii zostaną nagrodzeni przez Orga-

nizatora zwolnieniem z opłaty konferencyjnej za udział w VIII Zjeździe 

Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa (wrzesień 2019 r.). 
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6. W konkursie mogą być przyznawane nagrody specjalne (rzeczowe lub/i 

finansowe). Zasady przyznania nagrody specjalnej ustala fundujący tę na-

grodę współorganizator lub fundator nagród.  

7. Laureaci nie mogą żądać wymiany nagrody na inną. 

8. Uczestnicy konkursu nie mogą żądać wymiany gratyfikacji rzeczowej na 

inną.   

9. Laureaci nie mogą przenosić praw do uzyskania nagrody na osoby 

trzecie.  

10. Organizator i współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 

problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatem. 

 

§ 3. 

Haromonogram czynności konkursowych: 

1) do 30 września 2017 r.: ogłoszenie o otwarciu i warunkach konkursu, 

2) do 10 lipca 2018 r.: nadsyłanie prac konkursowych, 

3) do 10 września 2018 r.: ocena prac konkursowych w pierwszym i 

drugim etapie, 

4) w terminie VII Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i 

Funkcjami Prawa (wrzesień 2018 r.): ogłoszenie wyników konkursu. 

 

§ 4. 

1. W konkursie mogą uczestniczyć: 

1) pracownicy szkół wyższych posiadający tytuł zawodowy licencjata, 

magistra (albo równorzędny) lub stopień naukowy doktora (albo 

równorzędny), 

2) doktoranci, 

3) członkowie Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 

nie posiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu 

naukowego, 

4) autorzy prac licencjackich lub magisterskich, których obrona miała 

miejsce w okresie 9 czerwca 2016 r. – 9 lipca 2018 r.  
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2. Nie ma ograniczeń co do dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, albo 

kierunku studiów, jakie reprezentuje uczestnik konkursu.    

3. Prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub w zespołach. 

W przypadku wykonania pracy przez zespół, nagroda pieniężna jest 

dzielona zgodnie ze wskazaniem członków zespołu ujętym w formularzu 

zgłoszenia do konkursu. W razie braku zgodności co do wskazania podziału 

nagrody pieniężnej, dzielona jest ona pomiędzy członków zespołu w częś-

ciach równych.  

4. Członek Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Pra-

wa nieposiadający stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego 

może wziąć czynny udział w konkursie, jednak w takim wypadku nie 

uczestniczy w żadnych pracach Zarządu związanych z konkursem, jakie 

będą miały miejsce po dniu 10 lipca 2018 r.   

 

§ 5. 

1. Jeden autor lub jeden zespół autorów może zgłosić do konkursu dowolną 

ilość artykułów naukowych opublikowanych w okresie 9 czerwca 2016 r. – 9 

lipca 2018 r. 

2. Do konkursu można zgłosić artykuł naukowy opublikowany w mie-

sięczniku „Przegląd Prawa Publicznego”, kwartalniku „Fons” lub innym 

dowolnym czasopiśmie naukowym albo w publikacji zwartej. Nie ma 

ograniczeń co do objętości artykułu. 

3. Pracę licencjacką lub magisterską zgłasza do konkursu promotor, 

dołączając zgodę autora pracy na udział w konkursie opatrzoną odręcznym 

podpisem. Jeden promotor może zgłosić nie więcej niż 2 prace licencjackie 

i 2 prace magisterskie.   

 

§ 6. 

1. W konkursie oceniane są teksty napisane w języku polskim.  

2. Jeżeli praca konkursowa sporządzona została w języku innym niż 

polski, do konkursu zgłaszana jest tłumaczenie pracy na język polski.      
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§ 7. 

1. Prace zgłoszone do konkursu powinny być przygotowane według jednej 

z dwóch formuł (wariantów):  

1) podstawowej (uproszczonej), 

2) zaawansowanej (pełnej).   

2. Szczegółowy opis wymagań dla formuł wymienionych w ust. 1 zawiera 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Wybór jednej z formuł wymienionych w ust. 1 zależy od uczestnika. 

Wybór formuły nie jest zależny od kategorii, w jakiej praca konkursowa 

jest oceniana. Na ocenę stopnia trudności danego przedsięwzięcia 

badawczego i doskonałości naukowej danej pracy przez recenzenta 

konkursowego nie ma wpływu wybór formuły przez uczestnika.   

 

 

§ 8. 

1. W przypadku formuły podstawowej (uproszczonej), prace konkursowe 

oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 

1) rzetelność ustaleń badawczych w zakresie oficjalnie deklarowanych 

oraz realnie zakładanych celów tworzenia badanego aktu – przez 

źródła i dysponentów, 

2) rzetelność ustaleń badawczych w zakresie korzyści jakie odnoszą lub 

mogą odnieść beneficjenci i użytkownicy dzięki stosowaniu badanego 

aktu oraz kosztów jakie obciążają lub mogą obciążać beneficjentów 

i użytkowników na skutek stosowania badanego aktu, 

3) rzetelność ustaleń badawczych w zakresie ustalenia zaistniałych lub 

potencjalnych ogólnych skutków społeczno – ekonomicznych usta-

lonego kompletu normatywnego. 

 

2. W przypadku formuły zaawansowanej (pełnej), prace konkursowe 

oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 
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1) rzetelność ustaleń badawczych w zakresie oficjalnie deklarowanych 

oraz realnie zakładanych celów tworzenia badanego aktu – przez 

źródła i dysponentów, 

2) rzetelność ustalenia treści kompletu normatywnego zbudowanego 

wokół jednego z celów działania faktycznie możliwych do osiągnięcia 

w oparciu o badany akt ustawowy, 

3) rzetelność ustaleń badawczych w zakresie korzyści jakie odnoszą lub 

mogą odnieść beneficjenci i użytkownicy dzięki stosowaniu badanego 

aktu oraz kosztów jakie obciążają lub mogą obciążać beneficjentów 

i użytkowników na skutek stosowania badanego aktu, 

4) rzetelność ustaleń badawczych w zakresie ustalenia zaistniałych lub 

potencjalnych ogólnych skutków społeczno – ekonomicznych 

ustalonego kompletu normatywnego, 

5) rzetelność we wskazaniu głównych różnic w wyniku badawczym, jaki 

możliwy byłby do uzyskania w ramach egzegezy badanego aktu metodą 

dogmatyczną, w porównaniu do wyniku uzyskanego w ramach opraco-

wania zagadnienia badawczego zgodnie z zasadami konkursu. 

 

3. Każde kryterium będzie oceniane w skali sześciostopniowej: 1, 2, 3, 4, 5, 

6. gdzie ocena „1” oznacza brak spełnienia kryterium, ocena „6” oznacza 

spełnienie kryterium w stopniu najwyższym, zaś pozostałe oceny oznaczają 

odpowiednio mniejszy zakres spełnienia kryterium.  

4. Prace konkursowe oceniane są odrębnie w każdej kategorii, o której 

mowa w § 1 ust. 6. 

5. Prace konkursowe podlegają ocenie przez recenzentów konkursowych na 

zasadzie zapoznania się z artykułem naukowym, pracą licencjacką lub 

magisterską. Przy ocenie spełnienia każdego kryterium, recenzenci 

konkursowi biorą pod uwagę stopień trudności danego przedsięwzięcia 

badawczego i doskonałość naukową ocenianej pracy. 

 

 

§ 9. 
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1. Ocena konkursowa odbywa się w dwóch etapach. Etap pierwszy 

obejmuje ocenę każdej pracy zgodnie z kryteriami o których mowa w § 8 

ust. 1 i 2, przez dwóch niezależnych recenzentów konkursowych 

posiadających stopień naukowy lub tytuł naukowy, będących członkami 

Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Z ocen obu 

recenzentów dotyczących każdego kryterium, wyciągana jest średnia 

arytmetyczna. 

2. Etap drugi obejmuje powtórną ocenę pięciu prac, które uzyskały 

największą sumę punktów w etapie pierwszym. Do drugiego etapu nie 

przechodzi praca wobec której choćby jedno kryterium uzyskało średnią 

ocenę niższą niż 3,0.   

3. W razie równej liczby punktów, różnicę czyni liczba ocen „6” 

przyznanych przez obu recenzentów, zaś w razie równej liczby ocen „6” 

kolejno liczba następnych ocen najwyższych. Jeżeli zastosowanie metody o 

której mowa w zdaniu poprzednim nie przyniesie rozstrzygnięcia, do etapu 

drugiego przechodzi praca wskazana głosami większości recenzentów.  

4. Oceny prac w drugim etapie dokonują wszyscy recenzenci uczestniczący 

w etapie pierwszym, poprzez porównanie prac na zasadzie oceny 

eksperckiej i ustalenie listy rankingowej. Autorzy prac, które uzyskały 

kolejno najwyższe trzy miejsca na liście rankingowej zajmują odpowiednio 

miejsca: pierwsze, drugie i trzecie.  

5. Warunkiem zajęcia pierwszego miejsca jest uzyskanie z każdego 

kryterium średniej oceny nie niższej niż 4,0. W razie niespełnienia tego 

warunku przez żadną pracę w danej kategorii, nagrody za miejsce pierwsze 

nie przyznaje się. 

6. Artykuły będące dziełami pochodnymi z prac licencjackich lub 

magisterskich ocenianych w etapie drugim będą opublikowane na koszt 

organizatora lub współorganizatora, za zgodą autora zawartą w oświad-

czeniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.  

7. Za publikacje, o których mowa w ust. 6, ich autorzy nie otrzymują 

odrębnych gratyfikacji finansowych.  
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8. Artykuły, o których mowa w ust. 6 zostaną opublikowane po uprzednim 

dostosowaniu pracy do wymogów edytorskich właściwych dla danego 

miejsca publikacji. Objętość artykułów, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, nie może przekroczyć dwóch arkuszy wydawniczych. 

9. Fundator nagród może zawrzeć z autorami artykułów opublikowanych i 

ocenionych w drugim etapie konkursu zgodnie z ust. 5, umowę na dzieło 

stanowiące rozwinięcie artykułu do postaci monografii naukowej. 

 

§ 10. 

1. Zgłoszenia przyjmuje sekretarz konkursu, wyznaczony przez 

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa z siedzibą w 

Rzeszowie. Adres do nadsyłania zgłoszeń podany jest na stronie 

internetowej konkursu. 

2. Celem zgłoszenia udziału w konkursie należy wypełnić formularz 

zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

Formularz zgłoszeniowy wraz z pracą konkursową (czytelną kopią) należy 

złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 

z siedzibą w Rzeszowie najpóźniej w dniu 10 lipca 2017 r. Nie decyduje 

data nadania przesyłki z formularzem konkursowym i pracą konkursową. 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić dla każdej pracy konkursowej z 

osobna. W przypadku wykonania pracy konkursowej przez zespół, 

wypełnia on jedno zgłoszenie. 

3. Niekompletne lub opóźnione zgłoszenia nie są rozpatrywane.    

   

§ 11. 

1. Zarząd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa z siedzi-

bą w Rzeszowie, reprezentowany przez Prezesa Zarządu może wykluczyć 

uczestnika z udziału w konkursie w przypadku poważnego naruszenia przez 

uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do sekretarza konkursu o wy-

jaśnienie treści niniejszego regulaminu. 

§ 12. 

II. Część Informacyjna Stowarzyszenia „Fontes” 



 

 

FONS 2017 / 2 (6) 

I. Artykuły                       

205

1. Recenzenci konkursowi i sekretarz konkursu otrzymują za swoją pracę 

wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia Badań 

nad Źródłami i Funkcjami Prawa z siedzibą w Rzeszowie. Wynagrodzenia 

recenzentów i sekretarza konkursu wypłacane będzie na podstawie umowy 

cywilnoprawnej. 

2. Zasady partycypacji współorganizatorów w wypłacie nagród pieniężnych 

dla uczestników konkursu, wynagrodzeń recenzentów, wynagrodzenia 

sekretarza konkursu oraz pokrycia kosztów ogólnych organizatora określa 

odrębna umowa zawarta pomiędzy organizatorem i współorganizatorem.  

 

 

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis wymagań dla formuł (wariantów) 
prac konkursowych  
 

WARIANT 1.  
 

I. Celem pracy jest ustalenie genezy danej regulacji (ustawy, rozporzą-

dzenia, aktu prawa miejscowego itd.) oraz podstawowa ocena jego realnych 

lub potencjalnych skutków.  

 

II. Autor powinien skorzystać w szczególności z następujących źródeł 

informacji: 

1) Uzasadnienie projektu/projektów aktu prawnego 

2) Protokoły z posiedzeń komisji parlamentarnych oraz z obrad 

plenarnych (Sejmu RP, Senatu, organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego), a także dokumenty dołączone do pro-

tokołów (np. ekspertyzy, stanowiska osób lub organizacji, z którymi 

konsultowano projekt itp.). Dokumenty tego rodzaju są dostępne np. 

na stronie www.sejm.gov.pl, należy odnaleźć właściwą ustawę i prze-

śledzić jej losy od momentu złożenia pierwszego projektu. W przy-

padku rozporządzeń i aktów prawa miejscowego można korzystać ze 

stron www poszczególnych podmiotów administracji.   
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3) Materiały prasowe (publicystyczne) dotyczące genezy danego aktu i jego 

skutków (mogą wchodzić w grę skutki już zaistniałe lub progno-

zy/przewidywania co do potencjalnych skutków). Np.: „Rzeczpo-

spolita”, „Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, prasa 

lokalna, itd.  

4) Publikacje naukowe (książki, artykuły w czasopismach naukowych) 

oraz orzeczenia sądowe i administracyjne dotyczące genezy danego 

aktu, w tym aktów poprzedzających ją (jeżeli da się takie wskazać) 

oraz jego skutków (j.w.).  

 

Można korzystać z dodatkowych informacji zebranych samodzielnie, np. na 

zasadzie wywiadu lub badania ankietowego, takie informacje są szczegól-

nie przydatne przy ocenie skutków. W tym samym celu można też sięgnąć 

po dane zagregowane przez różne podmioty publiczne i prywatne (np. 

roczniki GUS, raporty organizacji pracodawców, związków zawodowych, 

fundacji, itp.), 

 

III. Należy dokonać ustaleń: 

1) Jaki był stan prawny i stan stosunków społeczno – gospodarczych 

poprzedzających uchwalenie/wydanie aktu (czy były już regulacje 

wydawane w tej samej lub podobnej sprawie, na czym polegało ich 

znaczenie dla życia społecznego i/lub gospodarki, a jeżeli takich 

regulacji nie było, to na czym polegał problem społeczny i/lub 

gospodarczy, który spowodował powstanie aktu)   

2) Jaka była geneza aktu, w tym: 

a. Jakie osoby lub organizacje (tzw. źródła) dążyły do powstania aktu i 

dlaczego do tego dążyły (jaki miały w tym interes), t.j.:  jakich (i dla 

kogo) spodziewały się korzyści (wymiernych lub niewymiernych, 

np. dodatkowe prawa obywatelskie, dodatkowe miejsca pracy, 

wzrost dochodów budżetowych), jakich kosztów oczekiwały 

(wymiernych lub niewymiernych, kogo miałyby te koszty obciążyć, 

czy np. Skarb Państwa, czy jakichś przedsiębiorców, itp.). 
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b. Jak postępowały z projektem organy państwowe, czyli tzw. 

dysponenci (organy parlamentarne – jak komisja sejmowa, 

administracyjne – jak minister, czy też organ jednostki samorządu 

terytorialnego), w szczególności czy coś zmieniały w projekcie i 

dlaczego, czy np. chciały, aby ustawa wygenerowała jakieś inne 

korzyści lub koszty, niż w projekcie pierwotnym (jeśli tak, to kogo 

miałyby one dotyczyć?)  

3) Jakie są skutki aktu, w tym: 

a. Kto jest obecnie wskazywany jako beneficjent/beneficjenci 

uchwalonych rozwiązań, jakie korzyści odnosi/będzie odnosił? Czy 

występują w tym zakresie różnice między oczekiwaniami źródeł i 

dysponentów, a prawdziwymi skutkami aktu? 

b. Kto jest wskazywany jako użytkownik/użytkownicy uchwalonych 

rozwiązań: kto je stosuje, jakie koszty wymierne (np. pieniądze) lub 

niewymierne (np. spadek prestiżu) ponosi. Czy występują w tym 

zakresie różnice między oczekiwaniami źródeł i dysponentów, a 

prawdziwymi skutkami aktu? 

 

WARIANT II.  
 
Zasadniczym celem opracowania jest ustalenie treści schematu działań 

adekwatnych do osiągnięcia wybranego celu (ustalenie treści kompletu 

normatywnego) ze wskazaniem: 

a) działań (czynności) opartych o rozwiązania sformalizowane prawnie, 

których zastosowanie pozostaje w adekwatnym związku przyczynowo 

– skutkowym z osiągnięciem założonego celu działania, 

b) działań (czynności) opartych o rozwiązania inne niż rozwiązania 

sformalizowane prawnie (jak: normy społeczne, reguły 

gospodarowania, normy religijne, itp.), których zastosowanie 

pozostaje w adekwatnym związku przyczynowo – skutkowym z za-

stosowaniem rozwiązań sformalizowanych prawnie, 
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c) kolejności działań opartych o stosowanie rozwiązań wymienionych 

pod lit. a i b. 

 

Ustalenie treści kompletu normatywnego służy temu, aby dokonać 

wiarygodnej wykładni prawa, tzn.  takiej, która uwzględnia wszystkie 

powiązania funkcjonalne badanych norm i jest oparta na wszystkich 

dostępnych źródłach informacji. Służy także temu, aby określić zaistniałe 

lub potencjalne, ogólne skutki społeczno – ekonomiczne (skutki dla 

społeczeństwa i gospodarki) badanych rozwiązań.  

 
Fazy przygotowania pracy 
 
Faza 1. Wstępne wyodrębnienie badanej instytucji 
Polega na wstępnym wytypowaniu (wskazaniu):  

1) celu działania, jaki można osiągnąć w oparciu o badane rozwiązania (np. 

osiągnięcie zysku finansowego przez przedsiębiorcę, albo awansowanie w 

stratyfikacji społecznej przez daną osobę, itp.);  

2) przepisów prawa istotnych dla osiągnięcia tego celu, zawartych w 

różnych regulacjach prawnych, których stosowanie bezpośrednio 

determinuje osiągnięcie celu działania (tzn. takich, których stosowanie ma 

bezpośrednie znaczenie dla osiągnięcia pewnego celu działania, na zasadzie 

adekwatnego związku przyczynowo – skutkowego);  

3) rozwiązań niesformalizowanych, których stosowanie bezpośrednio 

determinuje osiągnięcie celu działania (jak np. reguły wymiany towarowo – 

pieniężnej dotyczące danego rodzaju działalności gospodarczej, albo reguły 

rywalizacji politycznej).  

 

Trafność wytypowania w/w rozwiązań będzie weryfikowana dalszymi 

czynnościami badawczymi. Wstępne typowanie rozwiązań składających się 

na schemat działania ma więc charakter pierwszej hipotezy roboczej, 

zgodnie z powiedzeniem „od czegoś trzeba zacząć”. Po zakończeniu 

wszystkich ustaleń należy jednak sprawdzić, czy wszystkie rozwiązania 
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zostały wytypowane trafnie (np. czy trafnie wytypowano przepisy 

podatkowe, które wpływają na wysokość osiąganego zysku).   

 

Faza 2. Zebranie danych badawczych   
Polega na zgromadzeniu dostępnej wiedzy na temat badanych rozwiązań, 

zarówno w aspekcie źródeł pochodzenia, jak i związków funkcjonalnych, 

kierunków wykładni i interpretacji przepisów prawa, rozumienia reguł 

niesformalizowanych oraz efektów społeczno – gospodarczych ich 

funkcjonowania. W szczególności chodzi o:  

1) zebranie informacji opisujących przebieg procesu legislacyjnego 

(dokumenty tworzone przez organy władzy publicznej i organizacje 

pozarządowe, analizy i opinie ekspertów, wywiady z osobami 

zaangażowanymi w proces legislacyjny),  

2) kwerendę piśmiennictwa naukowego i opracowań branżowych,  

3) kwerendę orzecznictwa sądowego i administracyjnego,  

4) pozyskanie (agregację) danych o efektach działania badanej instytucji 

(dane statystyczne, oceny efektywności instytucji wynikające z badań 

ankietowych, itp.). 

 

Faza 3. Sformułowanie hipotez  
Dotyczy przyjęcia wstępnych założeń:  

– co do kategorii podmiotów, których dotyczy działanie badanych roz-

wiązań,  

– co do kategorii wypłat (korzyści), jakie mogą podmioty te osiągnąć 

w związku z działaniem przedmiotowych rozwiązań,  

– co do kategorii kosztów (obciążeń, dolegliwości), jakie wiążą się z przed-

miotowymi rozwiązaniami dla poszczególnych podmiotów.  

 

Po zakończeniu wszystkich ustaleń należy sprawdzić, czy założenia te 

pozostają aktualne.   

Poniżej zawarte zostały podstawowe informacje odnośnie rozumienia 

poszczególnych pojęć i kategorii: 
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źródło 

Użytkownik 
(maleficjent) beneficjent 

dysponent 

 

Podmioty schematu działania 
Można wyodrębnić kilka kategorii ról do obsadzenia, jakie wiążą się 

z tworzeniem rozwiązań (reguł, norm, instytucji) składających się na 

schemat działania (komplet normatywny).  Są to: źródło, dysponent, 

beneficjent i użytkownik (maleficjent). Podział ten nie ma charakteru 

rozłącznego, jeden i ten sam podmiot może obsadzać jedną lub więcej ról (a 

nawet wszystkie).  
 
 

Podmioty schematu działania (kompletu normatywnego): 
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A. Źródła  

Źródło, jest to faktyczny (rzeczywisty) inicjator wprowadzenia do 
obiegu społecznego określonych rozwiązań (instytucji, reguł działania). 
Ściśle biorąc, chodzi o źródło kluczowych elementów schematu działania 

(mowa tu o kluczowych elementach, a nie całym schemacie, gdyż 

w zabiegach, jakie czyni źródło przeważnie chodzi tylko o formalizację 

pewnych najważniejszych elementów schematu, zwłaszcza tych, które 

decydują o koszcie i wypłacie (np. o ujęcie dolegliwości za odstąpienie od 

schematu w postaci sankcji prawnych), zaś pozostałe elementy schematu są 

niejako „uzupełniane” z innych zasobów reguł (norm, rozwiązań) w tym 

z istniejących już, innych schematów działania. Bardzo często, choć nie 

zawsze źródło jest tym samym podmiotem, co beneficjent (podmiot 

odnoszący korzyści ze stosowania normy, np. pewna grupa polityczna, 

społeczna, zawodowa). Jest to naturalna sytuacja, gdyż inicjator 

formalizacji pewnych rozwiązań najczęściej czyni to ze względu na chęć 

odniesienia bezpośrednich korzyści dla siebie. Jednak nie zawsze główne 

korzyści, jakie wynikają dla kogoś ze schematu, odnoszone są właśnie 

przez inicjatora.     

Z punktu widzenia roli, jaką poszczególne podmioty odgrywały w 

procesie prawotwórczym, można wskazać trzy podstawowe kategorie 

źródeł:  

1) te, które nadawały kierunek inicjatywie prawotwórczej i stale ją 

promowały swoją aktywnością, zgłaszanymi ideami i konkretnymi 

projektami, można powiedzieć, iż podmioty te są „właściwymi” bądź 

„pierwotnymi” źródłami regulacji;  

2) te, które zachowywały się pasywnie w zakresie zgłaszania kierunków 

prac legislacyjnych i konkretnych projektów, ale ich wystąpienia były 

kluczowe dla zakończenia procesu prawotwórczego, odgrywały więc 

rolę swoistego „katalizatora”, tzn. nie miały wpływu na treść regulacji 

(albo był to wpływ minimalny), ale były konieczne dla jej powstania;  

3) te, które zostały zaangażowane do procesu prawotwórczego mimo 

swojej woli i dopiero wówczas zaczęły oddziaływać na kierunki prac 
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legislacyjnych i zgłaszać konkretne projekty. Można powiedzieć, iż 

podmioty te są „dodatkowymi”, albo „pochodnymi” źródłami regulacji, 

że stały się źródłami poniekąd „przy okazji”. W tej ostatniej grupie 

mogą znaleźć się m.in. podmioty, które wręcz dążyły do zablokowania 

procesu prawotwórczego (można powiedzieć, że na początkowym 

etapie odgrywały rolę „antyźródeł”, albo źródeł powstrzymujących, 

czyli źródeł suspensywnych), jednak – kiedy jego dalszy bieg stał się 

nieuchronny – przyjęły na siebie współuczestnictwo w tym procesie.  

 

Odpowiednio, wymienione wyżej trzy kategorie źródeł będą określane 

jako:  

1) źródła konstytutywne,  

2) źródła rezolutywne,  

3) źródła akcesoryjne.  

 
B. Dysponenci 

 

Dysponentem jest – z reguły – przedstawiciel władzy publicznej. 
Może on formalizować reguły (stanowić prawo w procesie legislacyjnym 
lub wydawać orzeczenia jako sąd), modyfikować je, uzupełniać, 
rozpowszechniać, wreszcie derogować (wycofywać z obiegu). Role źródła 

i dysponenta mogą być łączone w ręku jednego podmiotu, ale często bywają 

też rozdzielone. Źródłem są podmioty o znacznym potencjale sprawczym (np. 

o znacznej zdolności do projekcji siły), jak duże, silnie zintegrowane grupy 

zawodowe, duże podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, partie 

polityczne oraz – oczywiście – organy władzy publicznej, w szczególności 

centrum reprezentujące dominującą, w danym momencie, orientację 

polityczną. Jeśli chodzi o rolę dysponenta, to np. – oprócz centralnych 

organów władzy państwowej – może nim być każdy podmiot dysponujący 

władzą w sferze lokalnej.  

Tak jak w przypadku źródeł, można wyróżnić analogiczne kategorie 

dysponentów: 
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1) dysponenci konstytutywni,  

2) dysponenci rezolutywni,  

3) dysponenci akcesoryjni.  

 

Dysponentem konstytutywnym, czyli tym, który odgrywa wiodącą 

rolę w procesie formalizacji rozwiązania (jest „gospodarzem” tego 

procesu), może być np. izba parlamentu, albo centralny organ administracji 

publicznej (np. minister). Dysponentem rezolutywnym może być np. 

Trybunał Konstytucyjny, który wskazuje istnienie „luki prawnej” i potrzebę 

ustanowienia nowych rozwiązań (stworzenia nowego, lub zmiany 

istniejącego schematu działania). Dysponentem akcesoryjnym jest np. 

organ, który partycypuje w procedurze uzgodnień międzyresortowych 

i zgłasza własne propozycje do projektu legislacyjnego.  

Podobnie jak w przypadku źródeł, także w przypadku dysponentów 

można wskazać osoby wchodzące w rolę „antydysponentów”, czyli 

podmiotów przeciwdziałających formalizacji promowanych rozwiązań. 

Może być to np. prezydent, który korzysta z prawa weta lub kieruje ustawę 

do Trybunału Konstytucyjnego.        

 
C. Beneficjenci 

 

Beneficjent to osoba (podmiot zbiorowy), która odnosi 
wymierną lub niewymierną korzyść ze stosowania upowszechnionych i 
chronionych przez zbiorowość schematów działania (otrzymuje 
wypłatę). Role źródła i dysponenta nie muszą pokrywać się z rolą 

beneficjenta, choć – niewątpliwie – istnieją silne logiczne przesłanki do 

kumulowania ról źródła schematu działania i jego beneficjenta: podmiot 

posiadający potencjał do wylansowania nowego schematu działania czyni 

to – z reguły – przez wzgląd na własną korzyść.     
 

D. Użytkownicy 
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Użytkownik to każda osoba (podmiot zbiorowy), która działa w 
sposób określony schematem działania, ponosząc np. koszty jego 
funkcjonowania. Stąd można mówić także o kategorii maleficjenta (czyli 

podmiotu, który ponosi dolegliwości, czy też obciążenia związane ze 

schematem). Nie wszyscy użytkownicy będą w związku z tym 

maleficjentami, gdyż wśród użytkowników znajdują się także beneficjenci 

rozwiązań upowszechnionych schematem. Rola użytkownika pozwala 

zachować kontrolę nad przebiegiem procesu stosowania schematu, co ma 

niebagatelne znaczenie dla uzyskania wypłaty (na rzecz samego 

użytkownika, jeżeli jest beneficjentem, lub innego podmiotu).  

 

Rozumienie korzyści i kosztów związanych z realizacją zakładanego 
celu działania 

Rozpatrując korzyści i koszty, jakie powstają w związku ze 

stosowaniem rekonstruowanego schematu działania, należy odnieść się do 

tych kategorii szeroko, wziąć pod uwagę różne rodzaje korzyści i kosztów, 

zarówno wymierne ekonomicznie, jak i niewymierne.    

 

Wśród korzyści należy uwzględnić wypłaty:  

a) Mierzalne wskaźnikami ekonomicznymi (wymierne) [jak dochody, 

wolumen posiadanych dóbr konsumpcyjnych, itp.] 

b) Niemierzalne wskaźnikami ekonomicznymi (niewymierne), w tym 

dotyczące: 

– Przystosowania się do zastanego porządku społecznego i akceptacji 

ze strony innych ludzi  

– Uzyskania jak najdogodniejszej roli społecznej [w tym awansu 

w stratyfikacji społecznej, podniesienia samooceny] 

– Poczucia bezpieczeństwa bytowego własnego i osób bliskich 

 

– Podobnie, wśród kosztów należy uwzględnić obciążenia (straty, 

dolegliwości):  

– Mierzalne wskaźnikami ekonomicznymi  
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– Niemierzalne wskaźnikami ekonomicznymi, w tym dotyczące: 

– Utraty akceptacji ze strony innych członków tej samej społeczności, 

– Porażki w rywalizacji o obsadzenie pożądanej roli społecznej, 

obniżenia samooceny, 

– Utraty poczucia bezpieczeństwa bytowego własnego i osób bliskich. 

 

 

Faza 4. Rekonstrukcja powiązań pomiędzy rozwiązaniami formalnymi 
Czynności te dotyczą określenia – biorąc za punkt wyjścia przyjęte w 

fazie 3 hipotezy – sekwencji działań realizowanych przez poszczególne 

podmioty celem osiągnięcia określonych korzyści, ewentualnie uchylenia 

się od kosztów i/lub zablokowanie innemu podmiotowi osiągnięcia jego 

celów działania -  wyłącznie w oparciu o analizę rozwiązań prawnych. 

Innymi słowy, efekt badawczy, na tym etapie ma polegać na stworzeniu 

niepełnego schematu działania (kompletu normatywnego), zawierającego 

wyłącznie rozwiązania prawne. 

  

Faza 5. Rekonstrukcja powiązań pomiędzy normami formalnymi i 
normami niesformalizowanymi  

Czynności te dotyczą uzupełnienia schematu działania (kompletu 

normatywnego) mającego przynieść zainteresowanemu podmiotowi 

osiągnięcie założonego celu, stworzonego w ramach fazy 4 (w oparciu 

o analizę stanu prawa), o rozwiązania nieformalne odnoszące się do 

przedmiotowej regulacji. Innymi słowy, efekt badawczy, na tym etapie ma 

polegać na stworzeniu pełnego schematu działania (kompletu 

normatywnego), zawierającego zarówno rozwiązania prawne, jak i prawnie 

nie sformalizowane. 

Faza 6. Ocena przyczyn tworzenia prawa i społeczno – gospodarczych 
efektów jego oddziaływania 
Czynności dotyczą sformułowania wniosków co do:  

1) realnych powodów uchwalenia/wydania przepisów prawa,  
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2) czynników generujących zaistniałe i potencjalne efekty działania 

badanych regulacji.  

3) prognoz co do dalszej ewolucji badanych regulacji i zaleceń w zakresie 

optymalizacji polityki legislacyjnej. 

 
 
 
SUGEROWANA SYSTEMATYKA WEWN ĘTRZNA PRACY 
LICENCJACKIEJ LUB MAGISTERSKIEJ ZGŁOSZONEJ DO 
KONKURSU 
 

Wstęp prezentujący cele pracy i zastosowane metody, w tym wykorzystane 

źródła informacji  

Rozdział prezentujący stan prawny istniejący przed uchwaleniem aktu i 

stan stosunków społeczno – gospodarczych poprzedzających uchwalenie 

aktu. 

Rozdział prezentujący oczekiwania źródeł i ich działania poprzedzające 

złożenie projektu. 

Rozdział prezentujący przebieg prac legislacyjnych, w tym zmiany 

projektu pierwotnego oraz  reakcje dysponentów, a także różnych 

osób/organizacji na propozycje i działania źródeł. 

Rozdział prezentujący najważniejsze postawienia aktu (obejmujący kla-

syczną wykładnię prawa). 

Rozdział prezentujący realne lub potencjalne skutki aktu (jeżeli nie upłynął 

jeszcze dostatecznie długi okres, aby można było zebrać informacje o 

skutkach realnych). 
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Wnioski syntetycznie prezentujące genezę regulacji i jej najważniejsze 

skutki.    

Wykazy źródeł informacji. 
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Załącznik nr 2 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE 
„Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania 
– edycja 2017/2018” 
 
I. Dane uczestnika:2 
Nazwisko:   

……………............................................................................................. 

Imię:    

.................................................................................................................. 

Tytuł / stopień naukowy/ tytuł zawodowy:     

……................................................ 

 

II. Adres do korespondencji uczestnika: 
Ulica i nr domu:  

.................................................................................................................... 

Kod pocztowy:  .........................   Miasto:  ............................ Kraj:  

...................................... 

Telefon:  ............................................ 

E-mail:  .............................................. 

 
III. Miejsce zatrudnienia/Instytucja/studia doktora nckie uczestnika:   
.........................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

IV. Jestem członkiem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i 
Funkcjami Prawa (uczestnik nr 1)3:  
TAK 

NIE 

 
                                                      
2 Jeżeli artykuł (praca) zgłoszona do konkursu jest wieloautorska rubryki I - IV należy powtórzyć, 

nadać kolejną numerację (uczestnik 2, uczestnik 3 itd.) i wypełnić osobno dla każdego autora.  
3 Proszę podkreślić właściwe. 
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V. Dane promotora pracy magisterskiej/licencjackiej zgłaszającego 
pracę do konkursu: 
Nazwisko:.......................................................................................... 

Imię:.................................................................................................... 

Tytuł / stopień naukowy/ tytuł zawodowy:     

……................................................ 

Telefon:  ............................................ 

E-mail:  .............................................. 

Miejsce zatrudnienia: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Członkowstwo promotora pracy magisterskiej/licencjackiej w 

Stowarzyszeniu Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 
TAK/NIE 

 

VI. Kategoria pracy konkursowej4: 
- opublikowany artykuł naukowy (kategoria A) 

 

- praca magisterska (kategoria B) 

 

- praca licencjacka (kategoria C) 

 
VII. Tytuł pracy: 
......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 
VIII. Formuła, w której zgłaszana jest praca5: 
- podstawowa (uproszczona) 

- zaawansowana (pełna) 

 

                                                      
4 Proszę podkreślić właściwe. 
5 Proszę podkreślić właściwe. 
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IX. Miejsce publikacji artykułu (czasopismo, rok, nr, str./monografia, 
red., rok i miejsce wydania, str.): 
.......………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

X. Data obrony pracy magisterskiej/licencjackiej: 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

XI. Praca jest wieloautorska  i określamy udziały  w  nagrodzie 
pieniężnej 
na 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………..  
(podać wysokość udziału każdego uczestnika). 
 
XII. Zgoda na zgłoszenie pracy magisterskiej/licencjackiej do 
konkursu: 
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na zgłoszenie pracy 

magisterskiej/licencjackiej mojego autorstwa do konkursu „Wykładnia 

prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 

2017/2018” 

  

 

 
 
Miejscowość ……………………………….., data …………………….....  
r.                                       
 

Podpis uczestnika/ów/promotora  
 
Załącznik 3 
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OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY 
MAGISTERSKIEJ/LICENCJACKIEJ 6 
 

 

Wyrażam zgodę na publikację artykułu pt. 

 

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………. 

 

Będącego pochodną pracy magisterskiej/licencjackiej pt. 

……………………………………………………………………………… 

…………………….……………………………………………………….. 

w czasopiśmie wskazanym przez organizatora konkursu.  

 

Oświadczam, że artykuł został przystosowany do wymogów edytorskich 

bez ingerencji w treść merytoryczną pracy. 

 

 

Miejscowość ……………………..., data ……......  r.                                      

Podpis 

 

 

                                                      
6 Niewłaściwe skreślić. 
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List okoliczno ściowy od Forum My śli Instytucjonalnej (partnera 
stowarzyszenia „Fontes”) 

 

Drodzy Czytelnicy, Sympatycy Forum Myśli Instytucjonalnej, 

 

niedługo minie już rok od formalnej rejestracji naszego stowarzyszenia, 

a był to rok niezwykle intensywny pod względem rozwijania i promowania 

działalności Forum. Liczba naszych członków przekroczyła niedawno 

symboliczną pięćdziesiątkę, co poczytujemy za środowiskowe wyróżnienie 

– i jednocześnie poważne zobowiązanie!  

Jednym z ważniejszych, niedawnych wydarzeń była możliwość 

zorganizowania własnej sesji i zaprezentowania programu badawczego 

Forum na konferencji w Szkole Głównej Handlowej pt. „Organizacje 

sektora publicznego – czynniki i pomiar skuteczności” pod koniec maja br., 

co zawdzięczamy prof. Sylwii Morawskiej, organizatorce tego wydarzenia 

oraz sekretarz Forum. Jednocześnie chcemy poinformować 

o nadchodzących wydarzeniach przygotowywanych przez Forum. 20 paździer-

nika br. w Warszawie przy współpracy z Polskim Towarzystwem Eko-

nomicznym organizujemy konferencję pt. „Zrozumieć kapitalizm – ujęcie 

instytucjonalno-ewolucyjne”, będącą częścią szerszego programu badaw-

czego naszego stowarzyszenia. Dokładnie miesiąc później, 20 listopada, 

w Poznaniu odbędzie się seminarium „Szkolnictwo wyższe w warunkach 

zmian instytucjonalnych”. Gościć nas będzie prof. Marek Ratajczak 

z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, instytucji partnerskiej tego 

wydarzenia. Będzie to również okazja do zwołania Walnego Zgromadzenia 

Członków. Na zakończenie roku, w grudniu, planujemy jeszcze organizację 

sesji w ramach cyklicznych spotkań „Czwartki u Ekonomistów” 

w siedzibie PTE w Warszawie.  

Zachęcamy również do śledzenia strony www.forummi.pl, na której 

zamieszczamy informacje o bieżących i nadchodzących wydarzeniach 

branżowych, relacje z konferencji i seminariów oraz kolejne numery 

Biuletynu Myśli Instytucjonalnej. Miło nam też poinformować, że Biuletyn 
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uzyskał niedawno numer ISSN. Zwracamy ponadto uwagę, że wkrótce 

zostanie ogłoszony harmonogram spotkań w ramach „Nowy 

instytucjonalizm – teorie i badania” przy Uniwersytecie Warszawskim. 

 

  

 

Z instytucjonalnym pozdrowieniem, 

Sławomir Czech 

 Forum Myśli Instytucjonalnej 
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Władze Stowarzyszenia Bada ń nad  Źródłami i Funkcjami Prawa 
w kadencji 2012 - 2017  

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia 
Prezes Zarządu  

prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki (WSIiZ Rzeszów) 

Wiceprezesi Zarządu 

prof. nzw. dr hab. Jerzy Boehlke (UMK Toruń) 

prof. nzw. dr hab. Bolesław M. Ćwiertniak (WSH Sosnowiec) 

prof. nzw. dr hab. Jerzy Paśnik (Akademia Humanistyczna im. 

A. Gieysztora w Pułtusku) 

dr Stefan Płażek (Uniwersytet Jagielloński) - do 2016 

dr Ewelina Żelasko-Makowska (Akademia im. Jana Długosza 

w Częstochowie) – od 2016 

 

Sekretarz Zarządu 

mgr Marta Berdel – Dudzińska (WSIiZ Rzeszów)  – do 2013 

mgr Aleksandra Kędzior – (WSIiZ Rzeszów)  - do 2015 

mgr Dobrochna Minich (WSIiZ Rzeszów) – od 2015 

Skarbnik 

prof. nzw. dr hab Piotr Dobosz (UJ Kraków) 

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

prof. nzw. dr hab. Helena Szewczyk (UŚ) – do 2014   

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo (WSIiZ Rzeszów) – od 2014 
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Zastępcy przewodniczącej 

dr Maciej Borski (WSH Sosnowiec) 

dr Hubert Kaczmarczyk (UJK Kielce) 

dr Łukasz Pikuła  (UJK Kielce) 

dr Rafał Stasikowski (UŚ) – do 2015 

mgr Sylwia Banaś (WSIiZ Rzeszów) – od 2015 

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo (WSIiZ Rzeszów) – do 2014 

dr Anna Kociołek-Pęksa (SGH) – od 2014 

 

Sekretarz Komisji Rewizyjnej 
mgr Beata Rozpędek (UŚ Katowice) 
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