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Słowo wstępne  
Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Badań 

nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”; 

nasza redakcja oddaje Państwu drugi, tegoroczny numer „Fons”. Niniejszy 

numer jest już czwartym drukowanym na papierze. Nasze czasopismo dalej 

jest dostępne w sieci (na witrynie „Fontes”). Przy najbliższej okazji – prawdo-

podobnie jeszcze w tym roku - poddamy „Fons” parametryzacji. 

Zapraszamy Państwa do nadsyłania - do druku w „Fons” - artykułów 

(również autorstwa Państwa doktorantów, bądź magistrantów), glos, recen-

zji książek naukowych, sprawozdań i podobnych wypowiedzi naukowych. 

Propozycje tekstów prosimy nadsyłać - względem numeru trzeciego 

w 2018 r. – do połowy sierpnia. Informacje na temat działalności „Fontes” 

umieszczamy w czasopiśmie z inicjatywy władz stowarzyszenia bądź redakcji. 

W części naukowej publikowanego numeru szczególnie chcielibyśmy 

zwrócić uwagę Czytelników na pierwszy artykuł - przygotowany wedle me-

tody badawczej „Fontes”. W dalszej części numeru – kontynuujemy publi-

kację tekstów dotyczących dyscyplin nauk prawnych, ekonomicznych oraz 

pokrewnych, których problematyka dotyczy istotnych zagadnień życia 

społecznego w Polsce i na świecie. 

W części informacyjnej numeru polecamy: informacje dotyczące tego-

rocznego zjazdu (wraz z konferencją) „Fontes” oraz korespondencję z Fo-

rum Myśli Instytucjonalnej (partnera naukowego Naszego Stowarzyszenia). 

 

Redaktor Naczelny „Fons” 

Piotr Feczko 
 

 
  



Zasady przyjmowania materiałów do publikacji 

1. Zasadniczo przyjmowane są materiały (artykuły, recenzje, sprawozdania, 

itp.) w języku polskim oraz angielskim w rozmiarze nieprzekraczającym 

łącznie 40 tys. wszystkich znaków. Należy przysyłać teksty o zapisie 

bibliograficznym zbieżnym ze stosowanym w kwartalniku. 

2. Do artykułu należy dołączyć w językach polskim oraz angielskim: 

streszczenie (500-1000 znaków), słowa kluczowe oraz tytuły. 

3. Przedkładać można teksty naukowe z zakresu nauk społecznych. Szcze-

gólnie preferowane są teksty powstałe z użyciem metody „Fontes” (pre-

zentowanej m.in. na witrynie stowarzyszenia „Fontes”). 

4. Autorzy proszeni są o podawanie swoich adresów mailowych, telefonów, 

tytułów, stanowisk bądź funkcji. 

5. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek w nadesła-

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-

tów znajduje się także na witrynie czasopisma. 

 

Redakcja poleca lekturę witryny internetowej stowarzyszenia „Fontes”. 
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Mgr Rafał Chybiński 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego 

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych – czy 

rzeczywiście dla zwiększenia bezpieczeństwa obywateli? 
 

I. Wprowadzenie. Prezentacja hipotezy badawczej.  

Z dniem 2 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa o działaniach 

antyterrorystycznych1 (dalej jako: u.o.d.a.). Została uchwalona przez Sejm 10 czerwca 

2016 r., a następnie podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę kilkanaście dni później - 

22 czerwca. Zgodnie z zapowiedziami, przepisy omawianego aktu normatywnego mają 

zapewnić zwiększone poczucie bezpieczeństwa obywateli i usprawnić pracę służb 

specjalnych. Od samego początku powstania pomysłu przeciwko takim regulacjom 

opowiadali się Rzecznik Praw Obywatelskich i organizacje chroniące prawa człowieka. 

Trafnie zauważyli, że wprowadzona ustawa może prowadzić do ograniczenia swobód i 

wolności obywatelskich poprzez blokady publikowanych w internecie treści czy 

obowiązku rejestrowania kart prepaid. Należy również zaznaczyć brak możliwości 

kontrolowania czynności operacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego2. 

 Ustawa przewiduje przyznanie kompetencji koordynacyjnych szefowi Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zgodnie z treścią art. 5 u.o.d.a. dla zapobiegania 

zdarzeniom o charakterze terrorystycznym szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

koordynuje czynności analityczno-informacyjne podejmowane przez służby specjalne 

oraz wymianę informacji dotyczących m.in. zdarzeń o charakterze terrorystycznym 

przekazywanych przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa, Państwową 

Straż Pożarną, Krajową Administrację Skarbową, Żandarmerię Wojskową i Rządowe 

Centrum Bezpieczeństwa. Omawiany akt normatywny wprowadza także 

czterostopniowy system alarmowy w przypadku wystąpienia zagrożenia 

terrorystycznego (dotychczasowy system, obowiązujący na podstawie zarządzenia nr 18 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięćP i 

procedur systemu zarządzania kryzysowego, obejmował wyłącznie administrację 

                                                      
1 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016 poz. 904). 
2 Zob. https://businessinsider.com.pl/polityka/ustawa-antyterrorystyczna-przyjeta-w-licpu-

2016-r-co-moga-sluzby/7c1nwzy [data dostępu: 26.02. 2018 r.]. 
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rządową3). Art. 15 ust. 2 u.o.d.a. przewiduje również w sytuacji zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji 

publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury 

krytycznej możliwość wprowadzenia jednego z czterech stopni alarmowych CRP 

(cyberprzestrzeni). Warto zaznaczyć, że w przypadku przyjęcia trzeciego bądź 

czwartego stopnia alarmowego Policja może uzyskać wsparcie Sił Zbrojnych RP, jeśli 

takowe okaże się niezbędne.  

 W dalszej części niniejszego artykułu postaram się zaprezentować uzasadnienie 

do tytułowej ustawy, a następnie przedstawić opinie co do jej treści Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Fundacji ePaństwo. Bez wątpienia jednak 

najistotniejszym elementem pracy jest poddanie próbie weryfikacji postawionej niżej 

roboczej hipotezy badawczej. Uważam, że ustawa o działaniach antyterrorystycznych 

może w rzeczywistości zwiększyć ochronę obywateli, ale w głównej mierze stanowi 

fenomenalne narzędzie inwigilowania wszystkich osób przebywających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Każda z zawartych w ustawie definicji może być 

interpretowana w bardzo swobodny dla służb sposób. Dobrym przykładem może być 

„zdarzenie o charakterze terrorystycznym”, z którego to pojęcia można wyinterpretować 

np. informację o zamiarze odbycia przez cudzoziemca z kraju podwyższonego ryzyka 

stażu naukowego lub podjęcia studiów w Polsce4. Dlatego w dalszej części artykułu 

będę starał się dekodować rzeczywisty cel ustawodawcy i poddać go próbie weryfikacji 

z tym deklarowanym w uzasadnieniu.  

 

II. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o działaniach 

antyterrorystycznych.  

1. Informacje ogólne. 

 Zgodnie z treścią uzasadnienia rosnące zagrożenie ze strony terrorystów stało 

się główną przyczyną podjęcia decyzji o wprowadzeniu właściwych zmian 

prawnych. Mając na uwadze ciągle zmieniające się metody wykorzystywane przez 

terrorystów, Polska powinna być przygotowana na ewentualne zdarzenia i potrafić 

odpowiednio szybko na nie zareagować. W dotychczasowym stanie prawnym nie 

                                                      
3 Ocena Skutków Regulacji - druk sejmowy nr 516 dostępny online pod adresem: 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9CCA65458151278AC1257FB50049D701/%24File/
516.pdf [data dostępu: 27.02. 2018 r.]. 

4 Zob. https://panoptykon.org/wiadomosc/czego-dotyczy-ustawa-antyterrorystyczna [data dostępu: 
26.02. 2018 r.]. 
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istniał jeden konkretny akt normatywny regulujący w całości problematykę 

rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych czy 

usuwania skutków ataków o takim charakterze, co mocno utrudniało pracę służb 

specjalnych. Dlatego właśnie tak ważna dla poprawy bezpieczeństwa jest integracja 

działań poszczególnych uczestników rozbudowanego systemu antyterrorystycz-

nego, zwłaszcza na poziomie regulacyjnym5.  

 Zdaniem projektodawców istotną zmianą w przepisach jest wprowadzenie 

szczegółowych regulacji dotyczących postępowania przygotowawczego w spra-

wach przestępstw o charakterze terrorystycznym, natomiast do Kodeksu Karnego 

(dalej jako: KK)6 dodano definicję tego rodzaju przestępstw, uregulowaną w art. 

115 § 20 KK. Nowa ustawa przyznaje również ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych kompetencje do wydania decyzji o czasowym zawieszeniu lub 

ograniczeniu ruchu na wyznaczonych przejściach granicznych - co zdaniem 

autorów aktu prawnego może być niezwykle pomocne w przypadku wystąpienia 

zdarzeń o charakterze terrorystycznym na terytorium państw sąsiadujących7.  

  

2. Jak problem terroryzmu został rozwiązany w innych krajach? 

We Francji akt normatywny dotyczący zagrożeń antyterrorystycznych 

został wprowadzony w 2006 r. Jego głównym celem miało być wykorzystanie 

najnowszych metod do walki z terroryzmem, a także zacieśnienie współpracy 

między organami państwa dla polepszenia przepływu informacji, co może w 

znaczący sposób poprawić skuteczność wykrywania tego rodzaju przestępstw. 

Ważnym uprawnieniem francuskiego ministra spraw wewnętrznych jest w 

sytuacji podejrzenia odbycia podróży na terytorium państwa objętego strefą działań 

ugrupowań terrorystycznych, możliwość wydania w stosunku do podejrzanego 

czasowego zakazu opuszczania kraju. Dodatkowo wprowadzono jeszcze możność 

wydania w stosunku do obywateli innych państw zakazu wjazdu na terytorium 

                                                      
5 Uzasadnienie projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw - druk sejmowy nr 516 dostępny online pod adresem: 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9CCA65458151278AC1257FB50049D701/%24File/
516-uzas.docx [data dostępu: 26.02. 2018 r.]. 

6 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.). 
7 Ibidem. 
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Francji. Dotyczy to sytuacji, kiedy obecność takich osób stanowiła zagrożenie dla 

bezpieczeństwa obywateli8.  

 W Wielkiej Brytanii pierwszy akt prawny w całości regulujący proble-

matykę walki z terroryzmem został wydany w 2000 r., jednak sześć lat później 

wprowadzono nową ustawę antyterrorystyczną usprawniającą zwalczanie 

terroryzmu. Ten akty normatywny, podobnie jak omówione wyżej, również 

rozpoczął penalizację nowych przestępstw terrorystycznych, takich jak: 

zachęcanie i podżeganie do terroryzmu, szkolenie terrorystów czy planowanie 

przygotowania ataku.  

Natomiast w Republice Federalnej Niemiec ustawą wprowadzoną w życie w 

2015 r. przedłużono działanie pakietu antyterrorystycznego na kolejne pięć lat9.  

 Warto zaznaczyć, że Unia Europejska nie reguluje bezpośrednio (tj. za 

pomocą przepisów bezwzględnie wiążących) problematyki związanej 

z terroryzmem.  

 

3. Podsumowanie. 

 Omawiany projekt ustawy został przygotowany przez Międzyresortowy 

Zespół ds. Zagrożeń Terrorystycznych. W jego skład wchodzą m.in. minister 

właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Finansów, Szef Agencji Wywiadu 

czy Komendant Główny Policji. Warto zaznaczyć, że autorzy aktu 

normatywnego przewidzieli ewaluacje efektów regulacji, która została 

zaplanowana po upływie dwóch lat od wejścia w życie ustawy. Takie badanie 

zostanie przeprowadzone na podstawie opinii organów i instytucji zajmujących 

się zapobieganiem, przygotowaniem i reagowaniem na zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym. Przeanalizowana zostanie skuteczność wprowadzonych regulacji, 

a także odpowiedniość zastosowanych instrumentów do występujących zagrożeń. 

W planowanym badaniu istotną rolę odegrają również wnioski z ćwiczeń 

antyterrorystycznych, które zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami 

niniejszego aktu prawnego10.   

 

                                                      
8 Ocena Skutków Regulacji pkt. 3 druk sejmowy nr 516 dostępny online pod adresem: 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9CCA65458151278AC1257FB50049D701/%24File/
516.pdf [data dostępu: 27.02. 2018 r.]. 

9 Ibidem. 
10 Ibidem pkt. 12. 
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III. Opinie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i 

Fundacji ePaństwo. 

 Generalny Inspektor wskazał w wydanej przez siebie opinii na problem 

braku zewnętrznej kontroli przetwarzania danych przez Agencję Bezpie-

czeństwa Wewnętrznego wykonywanej przez samodzielny podmiot. GIODO 

nie zaproponował żadnego organu do pełnienia takiej funkcji, lecz podkreślił 

obowiązek ustawodawcy do pełnego uregulowania tejże materii. Zdaniem 

GIODO wiele kontrowersji wzbudza również przekazanie i rozszerzenie 

kompetencji Żandarmerii Wojskowej dotyczącej stosowania video-monitoringu 

i podsłuchu. Taka regulacja może umożliwić organom państwa naruszanie 

prywatności zwykłych obywateli. Kolejną istotną kwestią jest dostęp Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do danych udostępnianych w drodze 

teletransmisji bez możliwości rejestrowania tego faktu w systemie. GIODO 

zaznaczył, że brak unormowania tej płaszczyzny będzie skutkować 

niemożnością sprawowania efektywnej kontroli nad wspominanymi danymi przez 

administratora, co może prowadzić do pociągnięcia go z tego tytułu do 

odpowiedzialności karnej11. 

 Fundacja ePaństwo nie zauważyła w omawianej ustawie środków mo-

gących poprawić bezpieczeństwo ludności zamieszkałej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a jedynie rozwiązania uderzające w prawa czło-

wieka. Fundacja zaznaczyła również nieuzasadnioną próbę wyłączenia podmiotów 

niebędących polskimi obywatelami spod gwarancji wynikających z przepisów 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka12, Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka13 i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej14. Autorzy opinii wskazali 

również na katalog zdarzeń o charakterze terrorystycznym umieszczony w 

załączniku do rozporządzenia. Ich zdaniem jego treść może znacząco przyczynić się 

do kwalifikowania zwyczajnych sytuacji jako zdarzeń terrorystycznych np. 

nieświadome zgubienie portfela, w którym znajdował się dowód osobisty. W 

                                                      
11 Opinia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych druk sejmowy nr 516 dostępny 

online pod adresem: 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/A086D7A2F73000EBC1257FC50039BC7C/%24Fil
e/516-002.pdf [data dostępu: 27.02. 2018 r.]. 

12 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. 
(Dz.U.1993.61.284). 

13 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r. 
14 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
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podsumowaniu opinii Fundacja ePaństwo podkreśliła, że powyższa ustawa nie 

przewiduje znaczących popraw funkcjonowania systemu przeciwdziałającemu 

terroryzmowi, czego przykładem mogą być braki regulacyjne w działaniach sfery 

telekomunikacyjnej15.  

 

IV. Formułowanie hipotez  

w zakresie podmiotów, korzyści i kosztów. 

 Formułowanie hipotez w zakresie podmiotów, korzyści i kosztów będzie 

odbywać się zgodnie z zasadami badawczymi stowarzyszenia „Fontes”. 

Zastosowany przeze mnie podział podmiotów na następujące kategorie (źródła, 

dysponenci, beneficjenci i użytkownicy) został zaczerpnięty z zasad 

konkursowych „Wykładni prawa jako pochodnej rozumienia celu i sposobu 

działania”. Bez wątpienia zapewni on przejrzystość pracy i ułatwi czytelnikowi 

znalezienie interesującego go źródła bądź dysponenta.  

 

1. Źródła: 

a. Konstytutywne - w przypadku ustawy o działaniach antyterrorystycznych 

z inicjatywą ustawodawczą wystąpiła Rada Ministrów. To Rząd był 

pomysłodawcą projektu, dbał o niezmienność pierwotnego kształtu 

projektu i nadzorował wszelkimi pracami związanymi z tytułowym aktem 

normatywnym.  

b. Rezolutywne - w kontekście źródeł rezolutywnych należałoby zastanowić 

się, czy w omawianym przypadku swoistym „katalizatorem” nie były osoby 

powiązane z atakami terrorystycznymi w Europie i Ameryce Północnej. 

Pogląd ten może budzić pewne wątpliwości, ale w rzeczywistości bez 

jakichkolwiek zdarzeń o tak brutalnym charakterze nie powstałby pomysł 

wprowadzenia tejże ustawy. 

c. Akcesoryjne - w tym konkretnym przypadku nie występuje żadne źródło 

akcesoryjne. 

2. Dysponenci: 

                                                      
15 Opinia Fundacji ePaństwo druk sejmowy nr 516 dostępny online pod adresem: 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/2EDD11CF760F8FF4C1257FCC0044D6DD/%24Fil
e/516-003.pdf [data dostępu: 28.02. 2018 r.]. 
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a. Konstytutywni - do kategorii dysponentów konstytutywnych można 

zaliczyć, podobnie jak w przypadku źródeł konstytutywnych, Radę 

Ministrów.  

b. Rezolutywni - dysponenci rezolutywni mogą tutaj pokrywać się poniekąd 

ze źródłami konstytutywnymi.  

c. Akcesoryjni - w przypadku niniejszego projektu dysponentem 

akcesoryjnym mogą być : Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych, a także Fundacja ePaństwo.  

d. Antydysponenci - Posłowie właściwie wszystkich ugrupowań 

politycznych, za wyjątkiem parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, 

Wolni i Solidarni, a także części posłów Kukiz15.    

3. Beneficjenci: beneficjentów tytułowej ustawy o działaniach antyterro-

rystycznych można podzielić na dwie grupy: Pierwszą z nich będzie grupa 

postulowana, do której zaliczy się podmioty korzystające z wprowadzonych 

regulacji wyłącznie na płaszczyźnie postulatów. Tutaj można wyróżnić 

wszystkie osoby zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objęte 

przepisami omawianej ustawy. Druga grupa beneficjentów to grupa 

rzeczywista, gdzie podmioty wykorzystujące przysługujące im uprawnienia 

wynikające z regulacji ustawowych to w głównej mierze pracownicy służb 

specjalnych i osoby związane z organami władz publicznych.  

4. Użytkownicy: jako użytkowników należy rozumieć wszystkie osoby, które 

zobowiązane są do podporządkowania się określonym schematom 

działania, a także muszą ponosić wszelkie wynikłe z regulacji koszty. 

W omawianym przeze mnie przykładzie użytkownicy będą pokrywać się z 

beneficjentami postulowanymi. Wszystkie osoby zamieszkujące terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej są bowiem poniekąd zmuszeni do respektowania 

przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych np. obowiązek 

rejestrowania kart prepaid.  

5. Korzyści: 

a. Mierzalne wskaźnikami ekonomicznymi:  

– spadek kosztów spowodowanych przestępczością o charakterze 

terrorystycznym 

b. Niemierzalne wskaźnikami ekonomicznymi: 

– Zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. 

– Lepszy przepływ informacji między służbami specjalnymi.  
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– Możliwość wykrywania przestępstw nie tylko o charakterze terro-

rystycznym. 

6. Koszty: 

a. Mierzalne wskaźnikami ekonomicznymi: 

– Zwiększone koszty obsługi organów władzy publicznej i funkcjonariuszy 

służb specjalnych 

– Koszty ponoszone przez wymiar sprawiedliwości wynikające z prowadzenia 

postępowań w sprawach o przestępstwa o charakterze terrorystycznym. 

– Możliwe odszkodowania za naruszenia przepisów Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 

b. Niemierzalne wskaźnikami ekonomicznymi: 

– Spadek zaufania do organów władzy publicznej. 

– Zwiększona kontrola zwykłych obywateli przez instytucje państwowe. 

– Potencjalny spadek pozycji Polski na arenie międzynarodowej. 

 

V. Omawianie kompletu normatywnego dotyczącego osiągnięcia 

celu w postaci zwiększenia bezpieczeństwa obywateli 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Chciałbym w tym rozdziale sprawdzić, na podstawie wszystkich zapre-

zentowanych dotychczas treści, czy możliwe jest osiągnięcie celu w postaci 

zwiększenia, to znaczy poprawienia bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej 

Polskiej za pomocą zaproponowanych regulacji w ustawie o działaniach 

antyterrorystycznych. Już na początku omawiania tego aktu normatywnego dało się z 

łatwością dostrzec pewne kontrowersje, a mianowicie: Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Policja i Straż Graniczna zostały wyposażone w uprawnienia 

pozyskiwania obrazu linii papilarnych czy DNA od cudzoziemców w sytuacjach 

braku pewności co do tożsamości tych osób. Jednak nie jest tajemnicą, że takie 

narzędzia w rękach służb specjalnych mogą być nadużywane. Przecież w przypadku, 

kiedy organ władzy ma „wątpliwość co do tożsamości” niewiedza ta będzie również 

dotyczyła braku wiadomości o pochodzeniu danej osoby, a w ostateczności przyznane 

uprawnienia zostaną wykorzystane również przeciwko polskiemu obywatelowi. 

Kolejną kontrowersją może być wyposażenie szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego w przywilej gromadzenia danych dotyczących osób mogących mieć 

związek z przestępczością o charakterze terrorystycznym. W tym przypadku również 

nie wiadomo kto dokładnie może trafić do takiego rejestru. Agencja Bezpieczeństwa 
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Wewnętrznego w drodze teletransmisji uzyska także dostęp do nagrań z kamer 

znajdujących się na terenie obiektów użyteczności publicznej (dworce, galerie 

handlowe)16. Na podstawie wszystkich przedstawionych w niniejszej pracy informacji 

można wysnuć wniosek, że ustawa ta jest tylko zasłoną do osiągnięcia rzeczywistego 

celu w postaci pełnego kontrolowania obywateli, a także wszystkich innych osób 

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Władza wie, że nic tak nie 

łączy społeczeństwa i nie umożliwia otrzymania jego zgody na dogłębną i pełną 

inwigilację czy odebranie wolności osobistej jak wspólny wróg, to znaczy „zło”. 

Wrogi podmiot wykreowany w celu przejęcia kontroli, nie tylko nad działaniami, ale 

również nad myślami każdego zwykłego obywatela. W tej wojnie „jednostka” jest w 

mniejszości, wolność jest utopią, a dominująca władza, utożsamiana z wiedzą, którą 

sama dzieli i różnicuje. Próby dyskursu owocują przenoszeniem i produkcją władzy, 

umacnianiem i zarazem jej rozproszeniem17. 

 

VI. Podsumowanie - wyciągnięcie wniosków. 

 Zgodnie z myślą Michaela Foucault, prawo jest niczym innym jak 

wyrachowaną w zaciekłości przyjemnością, obietnicą krwi, przyzwalającą 

przez to bezustannie wszczynać grę dominacji, w której pragnienie ładu jest 

tego skutkiem i zepsuciem. Jest to wojna, w której władza produkuje wiedzę, 

gdzie nie ma relacji władzy bez skorelowanego z nimi pola wiedzy, ani też 

wiedzy, która nie zakłada i nie tworzy relacji władzy18. Wiadomo już, że 

tytułowa ustawa może przysłużyć się rządzącym do pełnego kontrolowania 

każdego zachowania, nie tylko tego, który w rzeczywisty sposób mógłby 

zagrozić bezpieczeństwu jakiegokolwiek obywatela. Takie działanie legis-

lacyjne z całą pewnością pokazuje w jakim kierunku zmierza obecna władza. 

Jak pisał Foucault biowładza rozprzestrzeniła się w celu zapewnienia ludziom 

zdrowia i ochrony. W sytuacjach oporu czy nieudanych prób osiągnięcia 

jakiegoś celu, władza odbierała to jako dowód zapotrzebowania na dalsze 

poszerzenie władzy. „Obiecano nam normalizację i szczęście przez naukę i 

prawo. Kiedy nie dają one powodzenia, potwierdza to jedynie potrzebę 

                                                      
16 Zob. https://panoptykon.org/wiadomosc/ustawa-antyterrorystyczna-wchodzi-w-zycie-co-sie-

zmienia [data dostępu: 1.03. 2018 r.]. 
17 M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant i K. Matuszewski, 

Warszawa 1995, s. 90 - 91. 
18 M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Warszawa 

1998, s. 29. 
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zwiększenia tego samego19. W obecnej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak 

czekać na to, co przyniosą dalsze projekty ustaw. Trudno mieć nadzieję, że rządzący 

nagle zmienią sposób sprawowania władzy. Niezależnie od tego kto stoi „przy 

sterach” można być pewnym wykorzystania wszelkich przywilejów wynikających z 

„rozdawania prawnych kart”. 
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mgr Monika Iwaniec 

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

Wybór sposobu realizacji celów gospodarczych 

przedsiębiorców w kontekście wprowadzenia  

klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania  

tj. ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – 

Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 846) 
 

Celem artykułu jest przybliżenie problematyki klauzuli generalnej w sprawie 

unikania opodatkowania w odpowiedzi na szeroką falę krytyki w zakresie samej 

legislacji oraz jej konstrukcji i stosowania. Opracowanie jest próbą przedstawienia 

tematu w ujęciu kompleksowym, za pomocą analizy pełnego kompletu nor-

matywnego. Kluczowymi rozważaniami są zagadnienia związane z funkcjono-

waniem odesłań pozaprawnych, stosowaniem luzu decyzyjnego, w ramach którego 

organom administracji ustawodawca pozostawił określoną swobodę działania, zgod-

ności klauzuli ze standardami konstytucyjnymi.   

 

Hipotezy badawcze: Czy wybór najbardziej korzystnego podatkowo 

sposobu realizacji celów gospodarczych przedsiębiorcy będzie skutkował za-

stosowaniem klauzuli obejścia prawa - jak daleko mają sięgać granice uznania 

administracyjnego i luzu decyzyjnego? 

 

Tezy:  

1. Przy ocenie sposobu faktycznego korzystania podmiotów prawa z ich 

uprawnień przysługujących na płaszczyźnie prawa prywatnego, które 

w wykonaniu ma skutki prawnopodatkowe, należy uwzględnić prawo 

podatnika do optymalizacji ciężarów publicznoprawnych. Nie występują 

żadne  normy prawne nakładające na podatnika obowiązek działania dla 

powstania zobowiązania w najwyższej wysokości. 

2. Klauzula wyznacza granicę pomiędzy dozwoloną optymalizacją 

podatkową,  która nadal w pełni  jest dopuszczalna, a działaniami, które 
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z uwagi na swój szkodliwy charakter nie powinny być tolerowane. Regula-

cja ta nie ogranicza prawa podatników do działań optymalizacyjnych, o ile 

dokonują rzeczywistych działań gospodarczych. 

3. Granicę pomiędzy zjawiskami uznawanymi za agresywne unikanie opodatko-

wania oraz dopuszczalnym planowaniem podatkowym wyznaczy sam podatnik 

oraz sądowe stosowanie prawa poprzez „dopełnianie treścią” norm.  

4. Granice luzu decyzyjnego - klauzule mogą stać się elementem aksjolo-

gicznych podstaw zmian treści prawa, korekty treści prawnych, bez zmiany 

treści przepisów prawnych – co może stanowić zagrożenie, biorąc pod 

uwagę „kulturę stosowania” prawa w Polsce.  

 

W artykule badawczym zastosowano następujące metody: dogmatyczno-

prawną, teoretycznoprawną, metodę porównawczą oraz metodę empiryczną. 

Analizie poddano następujące materiały źródłowe: akty prawne, wyroki sądo-

we, stanowiska, wytyczne, zalecenia, interpretacje przepisów prawa podat-

kowego, literaturę prawniczą, dokumenty m.in. The Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD), dane statystyczne, prasę codzienną 

oraz dokumenty publikowane w ramach procesu legislacyjnego. 

 

Historia problemu  

Unikanie podatków jest tak stare jak i same podatki, a niechęć do ich 

płacenia jest naturalną i trwałą reakcją podatników. To ciągła walka między 

wolnością jednostki a interesem publicznym państwa. Jedną z  przyczyn tej 

permanentnej niechęci do opodatkowania są prawdopodobnie same cechy 

podatków. Trudnym staje się godzenie z sytuacją, w której część wypra-

cowanego majątku odbierana jest przymusowo, nieodpłatnie i bezzwrotnie 

z możliwością zastosowania środków przymusu. Taka sytuacja skłania 

w sposób naturalny do poszukiwania ucieczki/metod likwidacji/ograniczania 

tych niedogodności.  

W piśmiennictwie i praktyce możemy zauważyć różne pojęcia w ob-

szarze erozji podatkowej, m.in.: uchylanie się od opodatkowania, unikanie opo-

datkowania, planowanie podatkowe, oszczędzanie podatkowe, optymalizacja 

podatkowa, zarządzanie podatkami, agresywna polityka podatkowa, obejście 

prawa podatkowego. Wszystkie te określenia mają wspólny mianownik tj. 

zapłata niższych podatków lub całkowity brak podatku. Dlatego dla zmniejsze-
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nia ryzyka potencjalnych kontroli bądź postępowań mówi się obecnie o efe-

ktywnym planowaniu finansów/efektywnym prowadzeniu biznesu aby „nie 

wywoływać wilka z lasu”, optymalizacje podatkowe są zjawiskiem postrze-

ganym negatywnie.  

W polskim prawie podatkowym mamy do czynienia z dwoma, formalny-

mi terminami: „unikaniem opodatkowania” i „uchylaniem się od opodatko-

wania”. Pierwsze próby zapobiegania nadużycia prawa podatkowego w Polsce 

wiązały się z wykorzystaniem przez sądy administracyjne oraz organy podat-

kowe uregulowań zawartych w art. 58 Kodeksu cywilnego, który stanowił, że 

„czynność prawna sprzeczna z ustawą lub zasadami współżycia społecznego 

albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna”. Ostatecznie zarówno 

w orzecznictwie jak i  teorii prawa przyjęto, że charakter tego przepisu unie-

możliwia jego stosowanie na gruncie spraw podatkowych. Uchylanie się od 

opodatkowania zostało zdefiniowane w art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbo-

wego (dalej: Kks)1. W przepisie tym określono trzy formy czynności spraw-

czych, które powodują uchylanie się podatnika od opodatkowania:  

- nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania,  

- nieujawnienie podstawy opodatkowania,  

- niezłożenie deklaracji.  

 

Każde z tych zachowań wyczerpuje znamiona czynu zabronionego. 

Z pierwszą formą przestępnego zachowania związane jest pojęcie przedmiotu 

opodatkowania. Przedmiot opodatkowania — to sytuacja faktyczna lub 

prawna, z której zaistnieniem przepisy prawa wiążą obowiązek zapłaty 

podatku. Druga forma przestępnego zachowania polega na nieujawnieniu przez 

podatnika wobec organu podatkowego podstawy opodatkowania. Podstawa 

i przedmiot opodatkowania jako elementy konstrukcji podatku, określone są 

w poszczególnych ustawach podatkowych. Trzecią formą jest zaniechanie 

przez podatnika złożenia deklaracji podatkowej — w zamiarze uniknięcia 

opodatkowania. Natomiast unikanie opodatkowanie pierwszy raz zostało 

wprowadzone do porządku prawnego w 2003 r. poprzez dodanie art. 24a i 24b 

w ustawie Ordynacja podatkowa (por. Tab. 1.)2. Przepisy te zostały jednak 

                                                      
1 Ustawa z 10.09.1999 r., Kodeks karny skarbowy, (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2226 ze zm.). 
2 Ustawą z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw, Dz. U. 2005, nr 143, poz. 1199 uchylono przepisy art. 24a i 24b. 
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w maju 2004 r. uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Kon-

stytucją RP (sygn. K 4/03). Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego 

ustawodawca usunął te uregulowania i wprowadził nowe – art. 199a Ordynacji 

podatkowej a następnie w 2016 r. art. 119a – 119 zg – będące przedmiotem 

niniejszego opracowania.   

 

Tabela 1. Proces legislacyjny wprowadzenia klauzuli  

przeciwko unikaniu opodatkowania. 

01.01.2003 
Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego pierwszej klauzuli dot. 

przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (art. 24 a i 24b) 

11.05.2004 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uznający art. 24b par. 1 za 

niezgodny z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji RP (sygn. K 4/03) 

Wprawdzie wyrok uznawał tylko jeden z przepisów za niezgodny z 

konstytucją, niemniej jednak wskutek wyroku stosowanie całej regulacji 

stało się niemożliwe. 

01.09.2005 
Uchylenie art. 24 a oraz 24b (w części niezakwestionowanej przez 

Trybunał Konstytucyjny) 

01.09.2005 
Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego art. 199a Ordynacji 

podatkowej 

14.05.2006 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 53/05) stwierdzający, że 

art. 199a Ordynacji podatkowej nie stanowi klauzuli przeciwdziałającej 

obejściu prawa podatkowego 

30.04.2013 
Publikacja dokumentu „Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy 

– Ordynacja podatkowa” 

17.07.2014 

Publikacja projektu zmiany ustawy – Ordynacja podatkowa, zawierającej 

projekt przepisów dot. Klauzuli przeciwdziałającej unikaniu 

opodatkowania 

29.04.2015 

Wstrzymanie prac nad klauzulą przeciwdziałającą obejściu prawa 

podatkowego (wyłączenie przepisów dot. klauzuli z projektu zmian 

Ordynacji podatkowej). 

28.12.2015 
Powrót do prac nad klauzulą – opublikowanie nowego projektu zmian 

Ordynacji podatkowej, zawierającego przepisy dot. General Anti-
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Avoidance Rule (GAAR) - proponowane dodanie art. 119a – 119 zg 

Ordynacji podatkowej 

19.02.2016 Opinia o projekcie Rady Legislacyjnej RL-0303-2/16 

13.05.2016 
III czytanie na posiedzeniu Sejmu (głosowanie: za: 24, przeciw 44, 

wstrzymało się 152 posłów) 

19.05.2016 Senat nie wniósł poprawek 

23.05.2016 Przekazanie ustawy Prezydentowi do podpisu 

14.06.2016 
Opublikowanie ustawy z dnia 13 maja 2016 o zmianie ustawy Ordynacja 

Podatkowa oraz niektórych innych ustaw poz. 846 z 2016 r. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Cel wprowadzenia zmian dotyczących unikania opodatkowania w 

Ordynacji podatkowej oraz innych ustawach 

Celem nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa3 (dalej: OP) było 

wprowadzenie do polskiego prawodawstwa klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania.  

Na powagę zagrożeń wynikających z unikania opodatkowania zwróciła 

uwagę Komisja Europejska4, która wskazała, że niektóre wielonarodowe 

korporacje korzystają z jednej strony z publicznych dóbr i usług, ale jednocześnie 

z drugiej nie płacą należnych podatków, przyczyniając się tym samym do erozji 

krajowej bazy podatkowej i zwiększenia nierówności - prowadzi do niespra-

wiedliwych rezultatów. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w między-

narodowej, globalnej skali mają dostęp do wyrafinowanych mechanizmów 

                                                      
3 Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 

innych ustaw, Dz. U. dnia 14 czerwca 2016 r. poz. 846. 
4 Stan obecny w zakresie unikania opodatkowania wyczerpująco i obszernie diagnozuje 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25.11.2015 r. w sprawie interpretacji prawa 
podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (2015/2066(INI)) 
oparta na wieloletnim dochodzeniu specjalnej komisji TAXE;  Rządowy projekt ustawy 
o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Uzasadnienie do 
projektu zmian, druk nr 367. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+-
0+DOC+XML+V0//PL#BKMD-8; Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6.12.2012 r. w sprawie 
agresywnego planowania podatkowego, Dz. Urz. UE L338 z 12.12.2012 r. 
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zmniejszania obciążeń podatkowych, w ten sposób mogą uzyskać przewagę kon-

kurencyjną nad podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą wyłącznie 

lub głównie na terytorium jednego państwa.  

Komisja zauważyła, że unikanie opodatkowania przez osoby prawne wywiera 

bezpośredni wpływ na budżety krajowe i na ich podział. Oprócz zakłóceń 

konkurencji i nierównych warunków działania prowadzi to również do niezwykle 

niepokojącej sytuacji, w której w kontekście ciężkich wysiłków konsolidacyjnych i 

reform strukturalnych niektórzy z podatników o najwyższej zdolności finansowej 

płacą znacznie mniej niż podatnicy najbardziej dotknięci kryzysem gospodarczym, 

finansowym i zadłużeniowym, zwykli obywatele i przedsiębiorstwa niestosujące 

agresywnego planowania podatkowego, które często należą do kategorii MŚP i są 

często niezdolne do konkurowania z korporacjami wielonarodowymi z powodu tej 

względnie niekorzystnej sytuacji podatkowej. Zauważa, że „przenoszenie zysków 

między jurysdykcjami podatkowymi skutkuje średnim uszczupleniem dochodów w 

wysokości ok. 5% bieżących dochodów z podatku od osób prawnych – za to w 

państwach nienależących do OECD wynosi niemal 13% oraz, że co roku dochodzi 

do utraty ok. 1 biliona euro potencjalnych dochodów podatkowych z powodu 

połączonych skutków oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania, w 

tym szarej strefy gospodarki i unikania opodatkowania w UE, a ponadto, że zgodnie 

z szacunkami roczne straty dla krajowych budżetów z powodu unikania 

opodatkowania wynoszą 50–70 mld EUR, ale w rzeczywistości to uszczuplenie 

dochodów może wynosić nawet 160–190 mld EUR, jeżeli uwzględnić specjalne 

ustalenia podatkowe, nieskuteczność poboru podatków i inne tego typu zjawiska”. 

Jednym z zalecanych przez Komisję rozwiązań, mających na celu 

przeciwdziałanie praktykom agresywnego planowania podatkowego, powodujących 

unikanie opodatkowania, jest przyjęcie przez państwa członkowskie ogólnej zasady 

dotyczącej zwalczania nadużyć podatkowych. W pkt 4.2 i 4.6 Zaleceń wskazano: 

„W celu zastosowania pkt 4.1 zachęca się państwa członkowskie do wprowadzenia 

do ich przepisów krajowych następującej klauzuli: „Nie uwzględnia się sztucznego 

uzgodnienia lub szeregu sztucznych uzgodnień, które przyjęto w zasadniczym celu 

uniknięcia opodatkowania i które prowadzą do osiągnięcia korzyści podatkowej. 

Krajowe organy rozpatrują te ustalenia do celów podatkowych poprzez odniesienie 

się do ich istoty ekonomicznej”. 
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Pozostałe istotne wskazówki Komisji, które powinny być brane pod uwagę 

przez wszystkie kraje członkowskie zawarte są w pkt. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 Zaleceń 
5, które zaprezentowano w  tabeli nr 2 

W uzasadnieniu zmian powołano się również na wyniki kontroli skarbowej 

nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału 

zagranicznego przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) z dnia 17 

kwietnia 2015 r.6. NIK stwierdziła, że brak klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania „na gruncie obowiązującego prawa stanowi przeszkodę w 

zapewnieniu szczelności polskiego systemu podatkowego.” W dokumencie tym 

wskazała również na trudność wiarygodnej oceny poziomu strat wynikających ze 

szkodliwego unikania opodatkowania w Polsce, ale przy założeniu, że w Czechach 

w 2011 r. szacowano te straty na poziomie około 8,5 mld zł, trudno przypuszczać, 

by w Polsce były one mniejsze. W innych opracowaniach czytamy, że straty z tego 

tytułu sięgały ok. 42 mld zł7, bądź nawet 80-100 mld zł8 rocznie. Jednak biorąc pod 

uwagę krytyczną analizę wyliczeń i źródeł danych można przyjąć za uzasadnione 

przyjęcie szacunkowej skali ok. 5-8 mld zł strat9.  

W związku z powyższym polski ustawodawca zdecydował na wprowa-

dzenie do porządku prawnego klauzuli generalnej. Zakres przedmiotowy zmian obej-

muje ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 

r. poz. 613, ze zm.), ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.) oraz 

ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 177, poz. 1054, ze zm.). 

                                                      
5 Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6.12.2012 r. w sprawie agresywnego planowania 

podatkowego, Dz. Urz. UE L338 z 12.12.2012 r. 
6 https://www.nik.gov.pl/plik/id,8681,vp,10800.pdf. (dostęp 15.02.2018 r.).   
7 Prof. Dominik Gajewski ze Szkoły Głównej Handlowej szacował, że w 2015 roku straty 

naszego kraju z tytułu unikania opodatkowania przez międzynarodowe korporacje sięgnęły 
9,87 mld euro. W przeliczeniu na PLN to równowartość ok. 42 mld zł., 
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03659-Chciwosc-korporacji-powoduje-wielka-luke-w-
CIT.html, R. Piekarz, A. Miarkowski, Znikające miliardy. Jak transfer dochodów za granicę 
drenuje polski budżet, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Raport 1/2015, (dostęp 
15.02.2018 r.) 

8 Analysis of the legal and tax situation of international and national holding companies 
operating in the member countries of the European Union between 2013–2015. Raport 
sporządzony na zlecenie Komisji Europejskiej 

9 M. Benedyk, Luka w CIT czyli krótka historia 46 miliardów złotych, Instytut Misesa, 
22.10.2015. 
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Tabela nr 2. Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6.12.2012 r. w sprawie  
agresywnego planowania podatkowego, Dz. Urz. UE L338  
z 12.12.2012. 

Sztuczne 
uzgodnienie  
(pkt. 4.4.) 

- czynność nie posiada treści ekonomicznej;  
- charakterystyka prawna poszczególnych etapów jest niespójna z istotą 
prawną uzgodnienia jako całości; 
- uzgodnienie lub szereg uzgodnień są przeprowadzane w sposób, który 
nie byłby zwykle stosowany w ramach działalności gospodarczej 
uznawanej za racjonalną; 
- uzgodnienie lub szereg uzgodnień zawiera elementy, których skutkiem 
jest wzajemne kompensowanie lub anulowanie tych elementów; 
- zawarte transakcje mają charakter okrężny  
- uzgodnienie lub szereg uzgodnień prowadzi do znaczącej korzyści 
podatkowej, która jednak nie ma odzwierciedlenia w ryzyku 
gospodarczym podejmowanym przez podatnika ani w jego  
przepływach pieniężnych; 
- oczekiwany zysk przed opodatkowaniem jest nieznaczny w porównaniu 
z kwotą oczekiwanej korzyści podatkowej.  

Cel uzgodnienia 
(pkt. 4.6.) 

należy uznać za zasadniczy wtedy, gdy wszelkie inne cele, które 
przypisuje się lub można by przypisać danemu uzgodnieniu lub 
szeregowi uzgodnień, wydają się – po uwzględnieniu wszystkich 
okoliczności sprawy – co najwyżej mało istotne 

Zgodność 
z duchem, celem, 
przedmiotem 
przepisu ustawy  
(pkt. 4.5.) 

Uzgodnienie polega na unikaniu opodatkowania wtedy, gdy – bez 
względu na wszelkie subiektywne intencje podatnika – podważa 
przedmiot, ducha i cele przepisów podatkowych, które w przeciwnym 
razie miałyby zastosowanie.  

Korzyść 
podatkowa (pkt. 
4.7.) 

Przy ustalaniu, czy uzgodnienie lub szereg uzgodnień doprowadziły do 
korzyści podatkowej organy podatkowe powinny porównać kwoty 
podatku należnego od podatnika, z uwzględnieniem tego uzgodnienia lub 
tych uzgodnień. W tym kontekście warto rozważyć, czy ma miejsce co 
najmniej jedna z poniższych sytuacji:  
a) kwota nie jest uwzględniona w podstawie opodatkowania;  
b) podatnik korzysta z odliczenia;  
c) odnotowuje się stratę do celów podatkowych; 
d) nie jest należny podatek u źródła;  
e) kompensowany jest podatek zagraniczny 

Uzgodnienie – 
aranżacja  
(pkt. 4.3.) 

każda transakcja, system działania, działanie, operacje, umowa, dotacja, 
porozumienie,  obietnica, przedsięwzięcie lub zdarzenie; może 
obejmować większą liczbę etapów lub części. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6.12.2012 r. 
w sprawie agresywnego planowania podatkowego, Dz.Urz. UE L338 z 12.12.2012. 
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Korzyści i koszty związane z realizacją zakładanego celu działania 

Nowa regulacja oddziałuje na podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą lub uczestniczące w działalności gospodarczej, w szczególności: 

posiadające udziały, akcje lub zarządzające podmiotami prowadzącymi 

działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę wysokość potencjalnej korzyści 

podatkowej, od której przekroczenia uzależnione jest stosowanie klauzuli, 

założono, że przepisy te nie znajdą zastosowania w przypadku mniejszych 

przedsiębiorców. Decyzje wydawane w związku z zastosowaniem klauzuli 

z istoty będą dotyczyły znaczących kwot. W oparciu o doświadczenia innych 

państw oszacowano, że liczba takich spraw w Polsce nie będzie wyższa niż 

średnio kilkadziesiąt rocznie (efekt: po 1,5 roku obowiązywania mamy kilkaset 

odmów Ministerstwa w zakresie wydania interpretacji - ponad 60010). 

Minister Finansów i Rozwoju (dalej: MF) podkreślił, że szacunkowe 

bezpośrednie skutki finansowe wynikające z zastosowania klauzuli związane 

z wydanymi decyzjami, kształtują się na poziomie 50 mln zł w 2017 roku oraz 

około 100 mln zł w 2018 roku i latach następnych (MF szacuje ilość 

wydawanych decyzji klauzulowych na ok. 46 rocznie i poziom ich zaskar-

żalności na 90% dedykując 20 etatów z budżetem ok. 1.5 mln zł). Dodatkowo, 

jego zdaniem, podstawowy skutek budżetowy związany z funkcjonowaniem 

klauzuli będzie wynikał z oddziaływania o charakterze prewencyjnym. Polegać 

będzie na eliminowaniu korzystania ze schematów unikania opodatkowania, co 

pozwolić ma na istotny wzrost bazy podatkowej (ogólnej podstawy opodatko-

wania) w Polsce11. 

W wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Najwyższej Izby Kontroli po kon-

troli Ministerstwa Finansów z 12 stycznia 2015 r., P/14/013 zaprezentowano 

wskaźniki finansowe, na które  mógł mieć wpływ czynnik upowszechniania 

działań mających na celu unikanie lub uchylanie się od opodatkowania12: 

„W latach 2008–2013, obniżyła się relacja wpływów z podatku 

dochodowego od osób prawnych do produktu krajowego brutto: z 2,72% 

                                                      
10 Odpowiedź na interpelację DPP10.054.1.2017 r. 
11 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 

ustaw. Uzasadnienie  do projektu zmian, druk nr 367. 
12 Wystąpienie pokontrolne Prezesa Najwyższej Izby Kontroli po kontroli Ministerstwa Finansów 

z 12.01.2015  r.,P/14/013, s. 14, 19. 
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=6627246f-40c7-425b-86f4-
6524544e9089&groupId=764034  
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w 2008 r. i 2,29% w 2009 r. do 1,79% w 2013 r. Również efektywna stawka 

podatkowa, liczona jako relacja kwoty podatku należnego do wartości pod-

stawy opodatkowania, dla osób prawnych w 2013 r. była niższa niż w latach 

poprzednich i wyniosła 17,04%, podczas gdy 17,29% w 2012 r. i 17,37% 

w 2011 r. Dla podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego stawka ta była 

niższa i wyniosła 16,26% w 2013 r., a 16,87% w 2012 r. i 16,83% w 2011 

r. Efektywne oprocentowanie podstawy opodatkowania podmiotów z udziałem 

kapitału zagranicznego było niższe niż dla pozostałych podatników CIT o: 0,83 

punktu procentowego w 2011 r., 0,64 punktu procentowego w 2012 r., 1,22 

punktu procentowego w 2013 r.”  

Dla samych przedsiębiorców znaczącym kosztem stanie się przygotowanie 

właściwych środków ochrony przed nadużywaniem klauzuli przez organy 

podatkowe, w tym przede wszystkim zatrudnienie ekspertów, zlecenie niezależ-

nych analiz oraz wniosek o opinię zabezpieczającą, której koszt wynosi 20.000 zł.  

Już na etapie opiniowania projektu ustawy Rada Legislacyjna stwier-

dziła, że chociaż – co do zasady – wprowadzane przepisy nie naruszają regu-

lacji konstytucyjnych, to ostateczna ocena spełnienia tego standardu będzie 

możliwa dopiero po uwzględnieniu praktycznego stosowania tego mechanizmu 

przez organy podatkowe13. 

Negatywne zjawisko zwane „unikaniem opodatkowania” (ang. tax 

avoidance) istnieje w każdym kraju o gospodarce rynkowej. Najczęściej reali-

zowane jest poprzez konstruowanie sztucznych, nadmiernie zawiłych kon-

strukcji prawnych, aby wytworzyć wrażenie istnienia wielu odrębnych zdarzeń 

czy też zawierających elementy wzajemnie się kompensujące bądź 

„zataczające koło”. Unikaniem opodatkowania są działania nakierowane na 

osiągnięcie korzyści podatkowych sprzecznych z intencją prawodawcy, sto-

jących w sprzeczności z celem i istotą regulacji podatkowych. Unikanie 

opodatkowania polega w szczególności na nadużywaniu preferencji podatkowych, 

nadużywaniu umów międzynarodowych, wykorzystywaniu „rajów podatkowych” 

i uzyskiwaniu przez to korzyści finansowej, wynikającej z obniżenia ciężaru 

opodatkowania, względnie nawet uzyskania zwrotu podatku.  

W tym miejscu należy odróżnić unikanie opodatkowania od uchylania się 

od opodatkowania. Nowo wprowadzone przepisy odnoszą się do legalnych 
                                                      
13 Opinia z 19 lutego 2016 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 

niektórych innych ustaw,  RL-0303-2/16.  
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choć niepożądanych czynności, natomiast uchylanie się, obejście prawa podat-

kowego dotyczy czynności nielegalnych – i dla tych jest przewidziane odrębne 

postępowanie określone w art. 199a Ordynacji podatkowej. 

Klauzule dotyczące przeciwdziałania unikaniu opodatkowania znajdują 

się w systemach prawnych wielu krajów nie tylko UE. W literaturze normy 

tego typu występują pod nazwami general anti-avoidance rules lub general 

anti-abuse rules (GAAR). Istnienie i stosowanie klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania jest akceptowane przez orzecznictwo sądowe i doktrynę14.  

Państwa posiadające regulacje w postaci ustawowej klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania to: Kolumbia (od 2013r.), Chiny (od 2008r.), Brazylia 

(2001r.), Singapur, Tajwan (2009r.), Hong Kong,  RPA (1941 r.), Austria, 

Niemcy (od 1919 r., nowe brzmienie od 2008r.), Francja (od 1941 r., istotna 

modyfikacja w 2008r.), Portugalia, Szwecja (od 1980r., uchylono klauzulę 

w 1993r. ale już w 1995 r. wprowadzono ją ponownie), Szwajcaria, Słowacja, 

Słowenia, Węgry (od 2003r.), Turcja (1980r.), Kanada (od 1988r., z istotną 

modyfikacją w 2008r.), Irlandia (od 1989r.), Australia (od 1936r.), Nowa Zelandia 

(od końca XIX w.), Belgia (istotna modyfikacja w 2012r.), Wielka Brytania (2013 

r.) W Norwegii, Japonii, Korei Południowej nie ma klasycznej ustawowej klauzuli 

przeciwko unikaniu opodatkowania, lecz rozwinęło się orzecznictwo sądowe 

dotyczące ekonomicznej treści transakcji. W Stanach Zjednoczonych stosuje się 

sądową doktrynę „gospodarczej treści” czynności prawnych, uzupełnioną w ostat-

nich latach o fragmentaryczną regulację ustawową15.  

W ostatnich latach w wielu państwach zapobiegając agresywnemu plano-

waniu podatkowemu i unikaniu opodatkowania zmodyfikowano klauzule w celu 

zwiększenia ich efektywności bądź trwają dalsze prace nad doprecyzowaniem czy 

to norm prawnych czy to wdrożeniem rekomendacji, „dobrych praktyk”. 

W uzasadnianiu do zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa16 wpro-

wadzającej klauzule wskazano, że nie można akceptować sytuacji, w której o ist-

                                                      
14 Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6.12.2012 r. w sprawie agresywnego planowania 

podatkowego, Dz. Urz. UE L338 z 12.12.2012 r.; orzeczenie TK z 31.03.2005 r. (SK 
26/02); orzeczenie TK z 9 października 2007 r. (SK 70/06). 

15 Por. Klauzula obejścia prawa podatkowego, PWC, kwiecień 2016 r., Rządowy projekt 
ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Uza-
sadnienie do projektu zmian, druk nr 367. 

16 Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 846) 
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nieniu i wysokości opodatkowania decyduje zastosowana formuła prawna, a nie 

treść realnego zdarzenia gospodarczego. Podatnik unikający opodatkowania pod 

względem finansowym znajduje się w korzystniejszej sytuacji niż ten, który także 

podejmuje aktywność w sferze gospodarczej czy finansowej, lecz nie obniża 

w sztuczny sposób poziomu swoich obciążeń podatkowych. Unikanie opodatkowa-

nia jest więc groźne nie tylko dla finansów publicznych przez uszczuplanie 

dochodów podatkowych, ale narusza też równość opodatkowania, sprawiedliwość, 

dając przy tym okazję do budowania, w nieuczciwy sposób, przewagi rynkowej17. 

Wprowadzanie klauzul w każdym kraju zazwyczaj spotkało się z ogól-

nym oporem obywateli i kwestionowaniem wprowadzania niedookreślonych 

zwrotów. Również zjawisko to można zauważyć w Polsce. Dla przedsię-

biorców trudne jest bierne pogodzenie się z sytuacją, w której część ich mająt-

ku odbierana jest przymusowo, nieodpłatnie i bezzwrotnie – zgodnie z defini-

cją podatku. Spór, który obserwujemy wynika z walki dwóch obozów: 

pierwszego odwołującego się do „litery prawa”  - głównie wykładni językowej 

i drugiego odwołującego się do „ducha prawa” – czyli wprowadzania przez 

ustawodawcę do systemu prawa norm, które w sposób ogólny wskazują, że pe-

wne działania podatników, redukujące obciążenia podatkowe, będą nieskutecz-

ne na płaszczyźnie podatkowej. 

Problematyką zwrotów niedookreślonych zajmował się już w latach 

dziewięćdziesiątych Trybunał Konstytucyjny. Wielokrotnie w swoim orzecz-

nictwie podkreślał konieczność, a zarazem powszechność istnienia zwrotów 

nieostrych w tekstach aktów normatywnych. Zauważył również, iż „zwroty 

niedookreślone i nieostre istnieją w każdym systemie prawnym”18, wskazał, że 

„występują one we wszystkich systemach prawa europejskiego, także tych 

państw, które charakteryzują się wysoką kulturą prawną i bez wszelkiej 

wątpliwości są zaliczane do państw prawa”19. Podkreślił konieczność ich 

tworzenia stwierdzając, że „nie jest możliwe skonstruowanie przepisów, które 

wykluczałyby jakikolwiek margines swobody odczytania”20. Każdy akt prawny 

(czy konkretny przepis prawny) zawiera pojęcia o mniejszym lub większym 

stopniu niedookreśloności. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego „nie istnieje 

                                                      
17 Ibidem. 
18 Orzeczenie TK z 31.03.2005 r. ( SK 26/02). 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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prawidłowo działający system prawny i społeczny, który by eliminował istnienie 

zwrotów niedookreślonych w prawie. System taki, jako nieelastyczny musiałby 

prowadzić do rozstrzygnięć niesprawiedliwych”21. Trybunał orzekł wtedy, że art. 

24b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (zmiany wprowadzone do ustawy 

Ordynacja podatkowa od 01-01-2003 r.) jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 

217 Konstytucji. TK stwierdził, że zawarta w art. 24b § 1 ustawy - Ordynacja 

podatkowa klauzula generalna dotycząca obejścia prawa podatkowego nie spełnia 

konstytucyjnych standardów przyzwoitej legislacji, a w konsekwencji narusza 

podstawowe elementy kształtujące treść zasady zaufania do państwa i stano-

wionego prawa (art. 2 Konstytucji) i nie realizuje wymogu należytego ustalenia 

ustawowo określonych elementów zobowiązań podatkowych (art. 217 Kon-

stytucji). Trybunał Konstytucyjny stwierdził również że „nie budzi zastrzeżeń kon-

stytucyjnoprawnych samo zjawisko normatywnej reakcji prawodawcy wobec 

negatywnych - z punktu widzenia interesów fiskalnych państwa - zjawisk 

gospodarczych, w tym w sferze stosunków umownych kreowanych przez podat-

ników, także jeżeli przybrałaby ona postać „ogólnej normy obejścia prawa podat-

kowego”22. Jednocześnie wskazał jakie zasady powinny obowiązywać przy ich 

konstruowaniu23(załącznik nr 2). Są to:  

– zasada zachowania pewności prawa, 

– zasada zaufania do państwa, 

– zasada bezpieczeństwa, 

– zasada praworządności, jako dopełniająca katalog wartości wewnętrznych 

stosowania prawa, 

– zasada należytej określoności zobowiązań podatkowych, 

– zasada jasnego i precyzyjnego formułowania przepisów, 

                                                      
21 Orzeczenie TK z 9.10.2007 r. (SK 70/06). 
22 Wprowadzone normy miały następującą postać:  

„Art. 24b. § 1. Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, rozstrzygając sprawy 
podatkowe, pominą skutki podatkowe czynności prawnych, jeżeli udowodnią, że z doko-
nania tych czynności nie można było oczekiwać innych istotnych korzyści niż wynikające 
z obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, zwiększenia straty, podwyższenia nad-
płaty lub zwrotu podatku.  
§ 2. Jeżeli strony, dokonując czynności prawnej, o której mowa w § 1, osiągnęły zamierzony 
rezultat gospodarczy, dla którego odpowiednia jest inna czynność prawna lub czynności prawne, 
skutki podatkowe wywodzi się z tej innej czynności prawnej lub czynności prawnych.”  

23 Orzeczenie TK z 9.10.2007 r., SK 70/06; orzeczenie TK z 11.05.2004 r., K 4/03 orzeczenie 
TK z 31.03.2005 r., SK 26/02; orzeczenie TK z 17.10.2000 r., SK 5/99; L. Leszczyński, 
Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001, s. 416-437. 
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– zasada poprawności prawodawstwa korzystającego z klauzul generalnych, 

– zasada zakazu determinowania przesłanek interpretacji zwrotu niedo-

określonego elementami subiektywnymi, 

– zasada przewidywalności orzecznictwa (ścisłość, jednolitość, obiektywność 

– w stosunku do całości przepisu),  

– zasada prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy w oparciu o obie-

ktywne kryteria (art. 45 Konstytucji), 

– zasada równego traktowania podmiotów obrotu prawnego (art. 32 Konstytucji), 

– zasada równej ochrony własności i praw (art. 64 Konstytucji), 

– zasada wolności działalności gospodarczej (art. 20 Konstytucji), 

– możliwość występowania luzu decyzyjnego – Trybunał skoncentrował jego 

istotę na tzw. „dopełnianiu treścią” normy zawierającej klauzulę poprzez 

stwierdzenie: „(…) sądowe stosowanie prawa spełnia rolę dopełnienia 

treścią tej normy generalnej w nawiązaniu do konkretnego przypadku”24  

– zasada nakazująca tworzenie efektywnych i skutecznych instytucji praw-

nych, umożliwiających organom państwa (w tym przypadku organom po-

datkowym) rzetelne i sprawne działanie (preambuła Konstytucji). 

 

Pewność prawa (obiektywna) polega na możności ustalania w sposób niebu-

dzący wątpliwości i niezależnie od przeżyć dowolnego podmiotu, że w danym 

czasie i miejscu obowiązują określone normy prawne (Z. Zieliński). Jest cechą 

prawa, polegającą na tym, że adresat normy jest w stanie przewidzieć 

determinowane prawem skutki faktów (stanów, działań i zaniechań) własnych 

oraz innych podmiotów. Dla pewności prawa kategorią centralną jest zatem 

przewidywalność, która jest osiągalna przez jawność, określoność, jasność 

i stabilność prawa w aspekcie jego stanowienia i stosowania25. Ubi ius 

incertum, ibi ius nullum – gdzie prawo niepewne tam nie ma prawa, zatem 

                                                      
24 Orzeczenie TK z 17.10.2000 r., SK 5/99; L. Leszczyński, Stosowanie generalnych 

klauzul…, op. cit., s. 416-443. 
25 H. Filipczyk, Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, 

Warszawa 2013, s. 21-22; Por. T. Zieliński, Pewność prawa w stosunkach prawa pracy, St. 
Pr. 1988, z. 3; T. Spyra, Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako 
granica wykładni, Kraków 2006, s. 192; T. Gizbert-Studnicki, Postulat jasności i zrozumiałości 
tekstów prawnych a dostęp do prawa (w:) Prawo i język, pod red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. 
Pawelec, Warszawa 2009, s. 9-11; S. Wronkowska, Postulat jasności prawa i niektóre metody 
jego realizacji, Państwo i Prawo 1976, z.10; Z. Tobor, Teoretyczne problemy legalności, 
Katowice 1998, s. 68. 
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prawo nie będzie prawem, gdy choćby w minimalnym stopniu nie będzie 

charakteryzować się pewnością. A dalej, niepewne prawo nie może być 

skuteczne i nieskuteczne prawo nie może być pewne – co dyskwalifikuje je 

jako prawo26. Według A. Zielińskiego ufność do prawa, jako element składowy 

pojęcia pewności prawa, oznacza także zaufanie, iż prawo odpowiada 

interesom obywateli i interesowi społecznemu, że jest zgodne ze standardami 

demokratycznego państwa prawnego i wykorzystuje szanse, by być za oby-

watelem a nie przeciwko niemu27.  

Bezpieczeństwo w ujęciu Radbrucha stanowi jeden z trzech kom-

ponentów prawa, obok sprawiedliwości i celowości, obejmuje ono możliwość 

jednoznacznego zrekonstruowania treści obowiązującej normy28.  

Sprawiedliwość natomiast możemy postrzegać w dwóch ujęciach jako: for-

malna i materialna. Formalna to zasada działania, zgodnie z którą podmioty 

należące do tej samej kategorii istotnej powinny być traktowane jednakowo, 

natomiast materialna określa regułę według której następuje podział na kategorie29.  

Wyroki Trybunału jednoznacznie wskazują, że normy prawa podat-

kowego, które ograniczają prawo własności (majątkowe, ekonomiczne) muszą 

być sformułowane w sposób, który pozwala jednoznacznie ustalić, kto i w ja-

kiej sytuacji podlega ograniczeniom. Muszą być tak precyzyjne, aby 

zapewniona była jego jednolita wykładnia i stosowanie oraz muszą być tak 

ujęte, aby zakres jego stosowania obejmował tylko te sytuacje, w których 

racjonalnie działający ustawodawca istotnie zamierzał wprowadzić regulacje, 

które ograniczają korzystanie z konstytucyjnych praw wolności, w tym ekono-

micznych30. Wartość jednolitości decydowania powinna opierać się na usta-

bilizowanym zespole kryteriów. Ważnym staje się tu nie identyczność ocen, 

                                                      
26 Ibidem. 
27 A. Zieliński, Pewność prawa (w:) Jakość prawa, pod red. A. Wasilkowskiego, Warszawa 

1996, s. 55. 
28 G. Radbruch, Filozofia prawa, Warszawa 2009, s. 79-83. 
29 Ch. Perelman, O sprawiedliwości, Warszawa 1958, s. 59; L. Morawski, Spór o pojęcie 

państwa prawnego, Państwo i Prawo 1994, z.4, s. 7; H. Filipczyk, Postulat pewności 
prawa…, op. cit., s. 26. 

30 A. Gomułowicz, Podatki a etyka, Warszawa 2013, s. 114; por. wyroki TK z dnia 21.03.2001 
r., K 24/00; OTK 2001, nr 3, poz. 51; 30.10.2001 r., K 33/00, OTK 2001, nr 7, poz. 217; 
22.05.2002 r., K 6/02, OTK 2002, nr 3, poz. 33; 24.02.2003 r., K 28/02, OTK 2003, nr 2, 
poz. 18; 29.10.2003 r., K 53/02, OTK 2003, nr 8, poz. 83; 11.05.2004 r., K 4/03, OTK 2004, 
nr 5, poz. 41; 15.02.2005 r., K 48/04, OTK 2005, nr 2, poz. 15; 17.05.2005 r., P 6/04, OTK 
2005, nr 5, poz. 50; 17.05.2006 r., K 33/05, OTK 2006, nr 5, poz. 57. 
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ale porównywalność ocen płynących z kryteriów klauzul w porównywalnych 

stanach faktycznych (związana z nią wg. H. L. A. Harta – zasada spra-

wiedliwości)31. Niedostateczna określoność przepisów może uzasadniać zarzut 

naruszenia standardów wynikających z art. 2 Konstytucji, niejasność oznacza 

bowiem niepewność sytuacji prawnej podatnika. A to powoduje, że postrzega 

on takie prawo jako niesprawiedliwe i traci zaufanie do państwa32. Im słabsza 

jest jakość procedur legislacyjnych tym więcej zauważamy regulacji 

podatkowych, w których zwykłemu podatnikowi trudno się odnaleźć.  

 

Podmioty schematu działania - Aktorzy procesu: 

W ramach klasyfikacji: źródeł, dysponentów, beneficjentów i użytkow-

ników schematu działania możemy wyróżnić cztery główne grupy.  

Są to: 

– Państwo, w tym w szczególności: Rząd, Trybunał Konstytucyjny, Sądy 

Administracyjne, Ministerstwo Finansów w tym Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej (dalej: Szef KAS), Rada do Spraw Unikania 

Opodatkowania (dalej: Rada), Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator 

Generalny,  

– Osoby wybrane do  Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, 

– Przedsiębiorcy, grupy kapitałowe, firmy zagraniczne, oddziały firm zagranicznych, 

– Organizacje,  uczestniczące również w konsultacjach społecznych. 

 

Ich stanowiska do przedmiotowej zmiany w ustawie zaprezentowano poniżej33. 

Źródłem konstytutywnym jest Rząd - jako ustawodawca. Za rezolutywne 

i akcesoryjne źródła można uznać organizacje uczestniczące w konsultacjach 

społecznych w zależności od ich zaangażowania, aktywności i wydawanych 

opinii (por. stanowiska prezentowane poniżej) Dysponentem konstytutywnym 

stają się organy administracji państwowej, w szczególności Szef KAS, 

                                                      
31 Por. L. Leszczyński, Stosowanie generalnych klauzul…, op. cit., s. 434-437; wg H. L. A. 

Harta elementem sprawiedliwości jest maksyma: „traktuj podobne przypadki tak samo, 
a różne odmiennie” – Pojęcie prawa, Warszawa 1998, s. 216-217. 

32 A. Gomułowicz, Podatnik a państwo (w:) Procedury podatkowe - gwarancje procesowe czy 
instrument fiskalny, Warszawa 2005. 

33 Opracowano na podstawie: Załącznik do raportu z konsultacji projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 30 grudnia 
2015 r.). 
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natomiast dysponentem rezolutywnym – Trybunał Konstytucyjny. Bene-

ficjentami są zarówno państwo jak i przedsiębiorcy, z uwagi na przede wszyst-

kim zasadę proporcjonalności opodatkowania oraz założonego celu - zwiększe-

nia wpływów do budżetu z tytułu podatku dochodowego, głównie od osób 

prawnych34 (dalej: CIT) ale i od towarów i usług35 (dalej: VAT). Głównymi 

użytkownikami schematu działania są przedsiębiorcy.  

 

Stanowiska podmiotów: 

1. Rzecznik Praw Obywatelskich - wskazał w swoim stanowisku, że: 

„istnieje obawa, że organy mogą automatycznie powoływać się na klauzulę 

wskazując, że mamy do czynienia z uzasadnionym przypuszczeniem, iż 

opisane działania podatnika prowadzą do uzyskania w sztuczny sposób 

korzyści podatkowych. W konsekwencji będą wydawać mniej interpretacji 

indywidualnych. W takiej sytuacji podatnikom pozostanie ubieganie się 

o opinię zabezpieczającą, która podlega opłacie w wysokości 20.000 zł, 

którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jest to 

poziom kosztowy niewspółmiernie wysoki w stosunku choćby do wniosku 

o interpretację 40 zł. Wskazał również, że nie zostały usunięte wątpliwe 

niedookreślone zwroty zgodnie z wyrokiem TK z dnia  11 maja 2004 r. 

sygn. K 4/03”. 

2. Krajowa Rada Sądownictwa – nie zgłosiła uwag co do treści ustawy. 

3. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa – zasygnalizowała, iż należy 

się spodziewać, że na ostateczny kształt normy prawnej będzie miała nie 

tylko wpływ inicjatywa legislacyjna, ale również orzecznictwo sądowe. 

4. Sąd Najwyższy – nie uznał za celowe opiniowanie tej ustawy. 

5. Prokurator Generalny – nie wyraził opinii o projekcie z uwagi na to, że 

był on przedmiotem prac Rady Ministrów, w których uczestniczył Minister 

Sprawiedliwości – Prokurator Generalny.  

6. Krajowa Rada Radców Prawnych i Naczelna Rada Adwokacka – 

zgłosiły postulat poszerzenia kręgu osób wchodzących w skład Rady do 

Spraw Unikania Opodatkowania o jednego członka wskazanego przez 

                                                      
34 Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ( t. j. Dz. U. z 2017 

r. poz. 2343 ze zm.). 
35 Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, (t. j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 

ze zm.). 
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Naczelną Radę Adwokacką oraz jednego członka wskazanego przez 

Krajową Izbę Radców Prawnych oraz zwróciła uwagę na dysproporcję 

instytucji prawnych mających prowadzić do osiągnięcia tego samego celu. 

Inaczej uregulowane zostały instrumenty prawne związane z klauzulą 

unikania opodatkowania, inaczej zaś uregulowane zostały rozwiązania 

prawne związane z instytucją nadużycia prawa w podatku od towarów 

i usług. Konkurencja dwóch różnych instytucji mających ten sam cel podat-

kowy w sposób oczywisty prowadzić będzie do powstania wątpliwości 

interpretacyjnych i problemów podatkowych. 

7. Rada Konsultacyjna Prawa Podatkowego – wśród interesujących 

zastrzeżeń można wskazać, że Rada zwróciła uwagę na konieczność 

rozważenia wprowadzenia systemu odpowiedzialności państwa za coraz 

częstsze nadużycia prawa podatkowego przez organy podatkowe. 

Rozwiązanie takie stanowiłoby naturalny odpowiednik proponowanej przez 

Ministra Finansów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Celowym 

byłoby rozważenie kompleksowego systemu ochrony sądowej i fi-

nansowego zadośćuczynienia (nie odszkodowania) dla osób pokrzyw-

dzonych (także moralnie) nadużyciami. 

8. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) - zwróciła głównie 

uwagę, że konstrukcja klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 

w obecnym kształcie budzi zastrzeżenia wynikające z poważnego ograni-

czenia praw przedsiębiorców na rzecz interesu fiskalnego Skarbu Państwa. 

Niepokój budzą poważne zmiany w treści projektu w stosunku do jego 

pierwotnej wersji znacznie zwiększające uprawnienia Ministra Finansów 

i organów administracji skarbowej kosztem przedsiębiorców. Z powyższym 

łączy się obawa o nieprecyzyjność poszczególnych definicji mogących 

prowadzić w praktyce do ich nadinterpretacji przez stosujące je organy 

administracji publicznej. Zwróciła też uwagę na brak należytego 

zabezpieczenia praw przedsiębiorców zarówno w proponowanej konstruk-

cji samej klauzuli i w procedurach z nią związanych. Proponowane zmiany 

w składzie Rady ds. Unikania Opodatkowania stawiają pod znakiem zapy-

tania o gwarancje odpowiedniego traktowania ekonomicznego interesu 

przedsiębiorcy w zderzeniu z interesem fiskalnym Skarbu Państwa w trak-

cie wydawania opinii zabezpieczającej. 
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9. Pracodawcy RP PGNiG – według organizacji wprowadzenie klauzuli 

przeciwko unikaniu opodatkowania bez przebudowy i doprecyzowania 

praw i obowiązków podatników, a także praw i obowiązków organów 

podatkowych, jest działaniem, które może spowodować obciążenie 

działalności gospodarczej dodatkowym ryzkiem. Ryzyko to – po 

wprowadzeniu klauzuli – będzie wynikać z niepewności odnośnie skutków 

podatkowych, które będą następstwem działań podejmowanych przez po-

datnika oraz z nieprzewidywalności rozstrzygnięć podejmowanych na 

podstawie klauzuli. O ile osiągnięcie celu zwiększenia skuteczności i efe-

ktywności wymiaru i poboru podatków jest zrozumiałe, to jednak działania 

w tym zakresie powinny być skorelowane z określeniem praw podatników, 

a także z precyzyjnym określeniem okoliczności, w których klauzula będzie 

miała zastosowanie. 

10. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przywołała zagrożenia wymie-

nione w uzasadnieniu wyroku  Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 

2004 r. sygn. K 4/03. Jednym z zagadnień poruszonych w w/w wyroku jest 

konstrukcja, stosowanie klauzul generalnych i dążenie w związku z ich sto-

sowaniem, do osiągnięcia maksymalnej przewidywalności rozstrzygnięcia 

podejmowanego na podstawie danego przepisu. Zagrożenia takiej 

przewidywalności upatrywać można w trzech czynnikach. „Po pierwsze, 

gdy przesłanki rozumienia (interpretacji) danego zwrotu niedookreślonego 

determinowane są elementami subiektywnymi. Im większe pole do 

zindywidualizowanej interpretacji danego pojęcia, tym większa też groźba 

nieprzewidywalności rozstrzygnięć podejmowanych na jego podstawie. Po 

drugie, wykorzystywaniu zwrotów niedookreślonych powinna towarzyszyć 

konieczność nadania im takiej treści, która zagwarantuje jednolitość linii 

orzeczniczej (decyzji stosowania prawa). Po trzecie wreszcie, konieczne 

jest zapewnienie, iż ustalenie treści pojęć nieostrych zastosowanych w da-

nej regulacji nie stanie się udziałem organów stosujących te przepisy, co 

może w konsekwencji prowadzić do niedozwolonego prawotwórstwa ze 

strony tych organów”. 

11. Konfederacja Lewiatan – uważała, że klauzula powinna przynajmniej 

pozwalać na rozróżnienie pomiędzy dopuszczalnym przez prawo i usan-

kcjonowanym przez orzecznictwo sądowe planowaniem podatkowym, 

a niepożądaną agresywną optymalizacją podatkową, do której klauzula 
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powinna mieć zastosowanie. Podkreśliła, że w obecnym kształcie klauzuli 

rozróżnienia takiego nie sposób dokonać, ponieważ osiągnięcie jakiejkol-

wiek korzyści podatkowej, przy niejasnych przesłankach do zastosowania 

klauzuli, może w zasadzie skutkować zastosowaniem klauzuli. 

12. NSZZ „Solidarność" – wskazała, że zaproponowany kształt klauzuli ma 

charakter uznaniowy, zostawia dużą swobodę w ocenie i może w przyszłoś-

ci rodzić wątpliwości interpretacyjne. 

13. OPZZ - uznała za konieczne pilne wprowadzanie rozwiązań uszczel-

niających system podatkowy. Nowy instrument prawny o charakterze 

prewencyjnym ma na celu zapewnić równe traktowanie podatników oraz 

zwalczać nadużycia podatkowe. Reakcja ustawodawcy jest zasadna, wyma-

ga to również działania na rzecz zwiększenia stanu etatowego i wynagro-

dzeń pracowników administracji skarbowej, którzy mają skutecznie zapo-

biegać agresywnemu planowaniu podatkowemu, jak również stanowić 

przeciwwagę dla wysoko wykwalifikowanych doradców podatkowych, 

zatrudnianych przez firmy prowadzące optymalizację podatkową. Warun-

kiem niezbędnym podniesienia efektywności działania aparatu skarbowego 

jest jednak odmrożenie wynagrodzeń urzędników. 

14. Business Centre Club (BCC) - wskazał, że Zalecenia Komisji Europejs-

kiej z dnia 6 grudnia 2012 r. na które powołuje się wyraźnie ustawodawca 

w sprawie agresywnego planowania podatkowego, a następnie Rezolucja 

Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie in-

terpretacji przepisów prawa podatkowego i innych środków o podobnych 

charakterze lub skutkach, wskazujące na potrzebę wprowadzenia do 

porządków prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej przepisów 

sankcjonujących stosowanie konstrukcji prawnych, których głównym 

celem jest zmniejszenie opodatkowania, stanowią jedynie ogólne 

wskazówki i nie przesądzają o dokładnym kształcie normatywnym 

regulacji, które powinny zostać wprowadzone w poszczególnych 

państwach. Rozwiązania te powinny być spójne z systemem prawnym 

danego państwa, szanować jego kulturę prawną, a w tym dorobek 

dotychczasowego orzecznictwa, w szczególności orzecznictwa konsty-

tucyjnego. BCC podkreśla, że w wyroku z dnia 11 maja 2004 r., sygn. akt: 

K 4/03 Trybunał Konstytucyjny – nie negując dopuszczalności wpro-

wadzenia klauzuli obejścia prawa podatkowego do polskiego systemu 
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prawnego – wskazał zasadnicze kryteria jakim powinny odpowiadać 

przepisy regulujące taką klauzulę. Wskazania te pozostają nadal aktualne i 

powinny być stosowane. 

 

Rekonstrukcja powiązań pomiędzy rozwiązaniami formalnymi oraz 

normami niesformalizowanymi - Analiza kompletu normatywnego 

dotyczącego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 

 

Klasyfikacja czynności uznanej za unikanie opodatkowania  

(etap I kompletu normatywnego przedstawia załącznik nr 1a) 

Zgodnie z art. 119a § 1 OP czynność dokonana przede wszystkim w celu 

osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przed-

miotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści 

podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania). 

Doprecyzowaniem definicji czynności jest art. 119f – „czynność oznacza także 

zespół powiązanych ze sobą czynności, dokonanych przez te same bądź różne 

podmioty”. Unikanie opodatkowania obejmuje zazwyczaj szereg czynności, w pra-

ktyce oznacza to, że klauzula może znaleźć zastosowanie nie tylko do pojedyn-

czych działań podatnika, ale również do całych procesów - do każdego zespołu 

czynności, w stosunku do których, rozpatrywanych łącznie, spełnione są wszystkie 

warunki zastosowania klauzuli.  

Klauzula odnosi się do czynności dokonanych przede wszystkim w celu 

osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej z przepisami prawa podatkowego. 

Czynność taka nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób 

działania był sztuczny, a zgodnie z art. 119c OP sposób działania uznaje się za 

sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie 

zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się 

zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej 

sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. 

Zatem ustawodawca uznał, że unikaniem opodatkowania jest czynność 

spełniająca łącznie wszystkie poniższe warunki: 

1. Czynność jest dokonana przede wszystkim lub wyłącznie w celu osiągnię-

cia korzyści podatkowej, 

2. Korzyść podatkowa jest w danych okolicznościach sprzeczna z przedmio-

tem i celem przepisu ustawy podatkowej, 
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3. Sposób dokonania czynności był sztuczny.  

 

Po pierwsze ustawodawca wskazuje na czynność przez co należy rozu-

mieć zarówno czynność prawną jak i faktyczną. Zwrócić należy tu uwagę, że 

system prawa podatkowego obowiązujący w Polsce w szerokim zakresie 

opiera się na opodatkowaniu zdarzeń prawnych, a nie na opodatkowaniu zda-

rzeń gospodarczych. Natomiast przepisy zmierzają w kierunku opodatkowania 

zdarzeń gospodarczych, co w konsekwencji może być źródłem ich systemowej 

niespójności, powodując tym samym problemy z ich odpowiednim stoso-

waniem np. w ustawie Kodeks cywilny (KC), ustawie o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (dalej: PCC) i innych.  

Przy ocenie, sztuczności działania, należy wziąć pod uwagę w szcze-

gólności występowanie: 

– nieuzasadnionego dzielenia operacji lub 

– angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia eko-

nomicznego lub gospodarczego, lub 

– elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego 

do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności, lub 

– elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, lub 

– ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane 

korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że działa-

jący rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania. 

 

Jest to katalog otwarty przypadków, kiedy organ podatkowy uzna dane 

działalnie jako sztuczne. W świetle dotychczasowego orzecznictwa o znamio-

nach sztuczności bądź nietypowości możemy mówić w przypadku, gdy podat-

nik realizuje swoje cele gospodarcze w sposób w jaki zazwyczaj się tego nie 

robi lub czynności te zawierają elementy nieracjonalne bądź nieuzasadnione 

gospodarczo. Przepisy unijne tego typu działania określają sformułowaniem 

„całkowicie sztuczna struktura” (ang. wholly artificial structure)36. Należy tu 

podkreślić, że typowe, zwyczajowe, pozbawione sztuczności działania podat-

nika, także te które mogą doprowadzić do uzyskania korzyści podatkowych 

nieprzewidzianych w przepisach, nie powinny skutkować uznaniem za 
                                                      
36 G. Kujawski, Klauzula generalna unikania opodatkowania. Komentarz do zmian w ordynacji 

podatkowej, Warszawa 2017, s. 31-40. 
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działania zmierzające do unikania opodatkowania/obejścia prawa (por. odmien-

ne stanowisko, z którym nie można się zgodzić, prezentowane przez R. Ku-

backiego37, który za przykład unikania podaje hipoteczny przykład zmiany 

formy opodatkowania).  

Wymienione wyżej przypadki możliwości wystąpienia sztucznego sposo-

bu działania mogą dotyczyć np. wykorzystania spółki pośrednika jako podmio-

tu korzystającego z rozliczenia straty podatkowej, wykorzystanie elementów 

wzajemnie się kompensujących w sytuacji darowizny a następnie przepływu 

z powrotem środków pieniężnych do właściciela przedmiotu czynności celem 

obniżenia obciążeń podatkowych. Należy zwrócić tu uwagę, że charakter 

zbliżony do transakcji o charakterze zwrotnym (tzw. transakcje odwrotne) 

mogą dotyczyć zwykłych transakcji np.: pożyczki, dzierżawy, czy przewłasz-

czenia. W takiej sytuacji mogą powstać wątpliwości interpretacyjne.  

Po drugie – korzyść podatkowa jest w danych okolicznościach sprzeczna 

z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej – co to oznacza? Unika-

niem opodatkowania są takie czynności, które są podjęte w celu osiągnięcia 

korzyści podatkowej. Oznacza to, że za działaniem stał zamiar osiągnięcia 

takiej korzyści i nie nastąpiło to przypadkiem, bądź w sposób całkowicie 

naturalny, niezaplanowany.  

Klauzula przewiduje, że unikaniem opodatkowania jest osiągnięcie 

korzyści podatkowej sprzecznej z „przedmiotem i celem” przepisów prawa 

podatkowego. Mając na uwadze, że polskie akty prawne nie zawierają pream-

buł, a uzasadnienia do projektów aktów prawnych, w przeciwieństwie do sa-

mego aktu prawnego, nie są przedmiotem procesu legislacyjnego, zatem 

trudnością staje się to, w jaki sposób należałoby ustalać cel przepisów. Czy 

w ogóle można mówić o celu, a może powinniśmy mówić o intencji? W jaki 

sposób to należy ustalić? 

Określone możliwości uzyskania informacji o celach ustawodawcy  stwa-

rza obserwacja dokumentów – przede wszystkim projektu ustaw, uzasadnień, 

sprawozdań z prac komisji, opinii 38. Również zastosowana metodologia 

badania kompletu normatywnego pozwala na znalezienie odpowiedzi „co było 

celem” wprowadzenia określonych norm.  

                                                      
37 R. Kubacki, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik, Warszawa 

2016, s. 9. 
38 B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2012, s. 85. 
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 Należy zadać również pytanie: jaki charakter prawny będą miały 

powyższe dokumenty w postępowaniu? Czy sąd ma prawo wykorzystać takie 

materiały? Jaka będzie ich waga w rozstrzygnięciu? 

 

Według wyjaśnienia Ministerstwa Finansów przyjęcie kryterium 

sprzeczności z „przedmiotem i celem ustawy podatkowej” stanowi realizację 

Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6 grudnia 2012 r. 39 w sprawie 

agresywnego planowania podatkowego.  W preambule Zalecenia Komisji 

wskazano, że kluczową cechą praktyk agresywnego planowania podatkowego 

„… jest to, że ograniczają one zobowiązania podatkowe poprzez rozwiązania 

ściśle zgodne z prawem, które jednak stoją w sprzeczności z intencją prawa.”. 

W pkt 4.5. Zalecenia przyjęto, że „…cel uzgodnienia lub szeregu uzgodnień 

polega na unikaniu opodatkowania wtedy, gdy – bez względu na wszelkie 

subiektywne intencje podatnika – podważa przedmiot, ducha i cele przepisów 

podatkowych, które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie”.  

Do oceny czy dana korzyść podatkowa została uzyskana w sposób 

sprzeczny z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej niezbędne jest 

odwołanie się do treści normy prawnej, która mogłaby mieć zastosowanie do 

stosunku łączącego strony danej czynności gdyby nie zastosowano tej czyn-

ności. W tym miejscu należy wyjaśnić, że instytucję klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania określa się jako zespół norm mających na celu prze-

ciwdziałanie zachowaniom, które obniżają wielkość zobowiązania podatko-

wego poprzez realizację czynności, które wprawdzie spełniają warunki for-

malne przewidziane dla danych transakcji, jednak sprzeciwiają się celowi usta-

wy podatkowej. Podkreślenia również wymaga, że bez względu na sposób 

powstawania zobowiązanie podatkowe jest zawsze konsekwencją określonego 

zachowania podatnika. Co do zasady normy prawa podatkowego nie nakładają 

na podatników obowiązku działania w określony sposób ani tym bardziej nie 

zakazują im podejmowania jakichkolwiek czynności. Istotą normy prawno-

podatkowej jest wiązanie konsekwencji z określonym zachowaniem podatnika. 

Powstanie zobowiązania podatkowego, jak i jego wysokość są zatem wynikiem 

zachowania podatnika. Podatnik korzystając z dystynkcji istniejących w prawie 

                                                      
39 Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6.12.2012 r. w sprawie agresywnego planowania 

podatkowego,  
Dz. Urz. UE L338 z 12.12.2012 r. 
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podatkowym, może przy wykorzystaniu instytucji prawa cywilnego podjąć 

próbę ukształtowania swojej sytuacji w taki sposób, by uniknąć opodatkowania 

lub przynajmniej zmniejszyć ponoszony ciężar podatkowy40. Klauzula prze-

ciwko unikaniu opodatkowania pozwala na pominięcie dla celów podatkowych 

formalnie poprawnych czynności podejmowanych przez podatników w przy-

padku stwierdzenia, że ich zasadniczym celem była korzyść podatkowa41.  

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy sformułowanie to oznacza 

sprzeczność z intencją ustawodawcy kształtującego zakres obciążeń podatko-

wych. A zatem chodzi w istocie o sprzeczność z przedmiotem i celem ustawy 

jako całości. Natomiast korzyści podatkowe uzyskane na podstawie przepisów, 

które w danych okolicznościach wprost przewidują zwolnienia podatkowe, 

wyłączenia z podstawy opodatkowania, ulgi, korzystniejsze formy i zasady 

opodatkowania – nie będą sprzeczne z przedmiotem przepisu ustawy 

podatkowej. Nie można się zgodzić w tej kwestii z niektórymi opiniami42.  

Nie jest do końca zatem jasne, czy cel należy badać w postępowaniu 

dowodowym, czy należy go badać w aspekcie obiektywnym? A może w as-

pekcie subiektywnym tj. uwzględniając chęć, motyw, zamiar, plan? Czy należy 

wywodzić z obiektywnych okoliczności, planowanych i podjętych działań 

przez podatnika? Wskazówką może być tu art. 119d OP, który wskazuje, że 

„czynność uznaje się za podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści 

podatkowej, gdy pozostałe cele ekonomiczne lub gospodarcze czynności, 

wskazane przez podatnika, należy uznać za mało istotne”. A zatem można 

wywnioskować, że odnosi się do subiektywnych zamiarów i zamierzeń strony. 

W takim przypadku w postępowaniu dowodowym należy ustalić faktyczne cele ja-

kie kierowały stroną przy wyborze sposobu działania. Biorąc zaś pod uwagę zasa-

dy kształtowania klauzul określone w wyrokach TK - wcześniej wskazane – po-

przez zasadę zakazu determinowania przesłanek interpretacji zwrotów niedookreś-

lonych elementami subiektywnymi – możemy stwierdzić, że każda klauzula 

będzie obarczona elementem subiektywnym oceny, zależnej od preferencji 

                                                      
40 Por. Wyrok WSA w Poznaniu z 30.05.2017 r., I SA/Po 493/17;  wyrok WSA w Poznaniu 

z 28.09.2017 r., I SA/Po 683/17; wyrok WSA w Bydgoszczy, I SA/Bd 551/17. 
41 Por. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016, s. 429-431. 
42 Por. R. Kubacki, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik, 
Warszawa 2016, s.9 
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indywidualnych. Dotyczy to także sądu, który będzie brał pod uwagę własne prze-

konanie, obok istniejącego orzecznictwa środowiska sędziowskiego43.  

Dokonując przeglądu klauzul w różnych krajach, nie został wypraco-

wany jeden wspólny pogląd co do kwestii badania celu, np. australijskie 

wytyczne wskazują, że nie należy brać pod uwagę subiektywnych przekonań 

podatnika, jego celów i oczekiwań, lecz rozważyć praktycznie, kierując się 

zdrowym rozsądkiem, nie precyzując przy tym co należy przez te pojęcia 

rozumieć44. W Szwajcarii dla uznania konstrukcji za obejście prawa uważa się 

taką sytuację, gdy wybór formy prawnej wynikał z zamiaru podatnika uzyska-

nia korzyści podatkowej, rozumianego subiektywnie45. Natomiast przepisy 

w Wielkiej Brytanii mówią o racjonalnym uzasadnieniu w teście o charakterze 

obiektywnym46. Zgodnie z wytycznymi możliwych jest wiele racjonalnych 

opinii co do tego czy konstrukcja jest racjonalnie uzasadniona. Jeśli według 

choć jednej z nich jest to możliwe to klauzula nie ma zastosowania. Wytyczne 

te wskazują również przykłady sytuacji, kiedy klauzula nie znajdzie zastoso-

wania np.: wybór formy prowadzenia działalności, darowizna na rzecz dzieci, 

a tym samym możliwość zmniejszenia podatku, korzystanie z ulg podatkowych 

przewidzianych w przepisach, leasing zwrotny, dzierżawa, zakup środków z po-

życzki bądź z podniesionego kapitału itp. 47. 

W ustawie można zauważyć następujące kategorie celów. Z każdą z nich 

ustawodawca wiąże inne skutki podatkowe48: 

1. art. 119a §5 OP – strona nie miała żadnych innych celów niż uzyskanie 

korzyści podatkowej – czynność ta stanowić może unikanie opodatkowania 

                                                      
43 Por. L. Leszczyński, Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001, s. 430. 
44 Part IV A: The general anti-avoidance rule for income tax. Basic principles about how and 

when it applies. 
https://www.ato.gov.au/assets/0/104/997/1030/6f068803-a0d3-406a-b7bc-4d44615af99f.pdf  
(dostęp 3.03.2018 r.). 

45 M.R. Jung, Switzerland (w:) Tax treaties and tax avoidance: application of anti-avoidance 
provisions, IFA Cahiers, t.95a, International Fiscal Association, 2010, s. 774; G. Kujawski,  
Klauzula generalna unikania opodatkowania. Komentarz do zmiany w ordynacji 
podatkowej, Warszawa 2017, s. 35. 

46 Guidance Tax avoidance: General Anti-Abuse Rule guidance 
https://www.gov.uk/government/publications/tax-avoidance-general-anti-abuse-rules, 
(dostęp 3.03.2018 r.) 

47 Ibidem  
48 G. Kujawski, Klauzula generalna unikania opodatkowania. Komentarz do zmiany w ordyna-

cji podatkowej, Warszawa 2017, s. 118. 
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i w takim przypadku dla celów podatkowych pomija się podjęte przez 

stronę czynności, uznawana jest za niebyłą; 

2. art. 119d OP - strona miała inne cele niż uzyskanie korzyści podatkowej: 

– jeżeli te inne cele nie miały charakteru ekonomicznego lub gospodarczego, 

choćby były istotne lub miały charakter ekonomiczny bądź gospodarczy ale 

nie były istotne – czynność taka może zostać uznana za unikanie 

opodatkowania. W takiej sytuacji  skutki podatkowe czynności określa się 

na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano 

czynności odpowiedniej. 

Gwarancyjną funkcję spełnia art. 119a §4, w myśl którego sam podatnik 

może wskazać taki przebieg czynności, który jego zdaniem byłby adekwatny 

do jego sytuacji. Organ podatkowy w takiej sytuacji powinien oprzeć się na 

wskazaniach przedstawionych przez podatnika, jeśli tylko odpowiadają one 

przesłankom uznania czynności za odpowiednią do okoliczności, w których 

działał podatnik, określonych w art. 119a § 2. 

 

– w przypadku gdy te inne cele miały charakter ekonomiczny lub 

gospodarczy oraz były istotne nie uważa się podjętych czynności za 

unikanie opodatkowania. 

Celem przepisów podatkowych przyznających korzyści podatkowe mogą 

być również cele pozapodatkowe np. handlowe, rynkowe, związane z kapi-

tałem ludzkim, wzrostem wartości firmy, którymi może kierować się podatnik. 

Rozstrzygniecie w tym zakresie podejmowane będzie w postępowaniu po-

datkowym prowadzonym wobec podatnika, bądź sądowym w przypadku sporu 

z organem. 

 

Sprzeczność korzyści podatkowej z celem i przedmiotem przepisu usta-

wy podatkowej należy analizować w kontekście okoliczności danej sprawy – 

będą one podlegać ustaleniu i ocenie w ramach postępowania podatkowego, 

kontroli celno-skarbowej (od marca 2017 r.) bądź kontroli w postępowaniu 

sądowo-administracyjnym.  

 

Pojęcie korzyści zdefiniowano w art. 119e OP Jest to: 
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1. niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania 

zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie 

lub zawyżenie straty podatkowej, 

2. powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty 

nadpłaty lub zwrotu podatku. 

 

Podsumowując, warunkiem pozbawienia czynności jej skuteczności w sfe-

rze prawa podatkowego będzie zatem spełnienie łącznie: 

– przesłanki sztuczności  

– i działania przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, jeśli 

taka korzyść w danych okolicznościach byłaby sprzeczna z przedmiotem i 

celem przepisu ustawy podatkowej.  

 

Taką czynność ustawa wiąże z unikaniem opodatkowania. Powyższa re-

gulacja wytycza zatem granicę pomiędzy dopuszczalną optymalizacją podat-

kową, która nadal jest w pełni dopuszczalna, a tego rodzaju działaniami, które 

z uwagi na swój szkodliwy charakter, nie powinny być akceptowane. Regula-

cja ta nie będzie ograniczać prawa podatników do działań optymalizacyjnych, 

o ile dokonują rzeczywistych działań gospodarczych (wynika to m.in. z zaleceń 

Trybunału Konstytucyjnego ale również z krajowego orzecznictwa). 

Zastosowanie klauzuli będzie polegać na pozbawieniu podatnika 

korzyści w drodze wydania decyzji podatkowej odpowiedniej do tego, którą 

z postaci korzyści zamierzał podatnik osiągnąć (art. 119e OP). Klauzula 

zostanie więc zastosowana w tych typach postępowań podatkowych, w których 

zajdzie potrzeba wymiaru pozbawiającego korzyści podatkowej uzyskanej 

w wyniku unikania opodatkowania. Należą do nich postępowania wymienione 

w art. 119g § 1 OP, tj.: postępowanie w sprawie określenia wysokości zobo-

wiązania podatkowego (art. 21 § 3 OP), postępowanie w sprawie ustalenia 

wysokości zobowiązania podatkowego (art. 21 § 1 pkt 2 OP), postępowanie 

w sprawie stwierdzenia nadpłaty (art. 75 OP), postępowanie w sprawie okreś-

lenia wysokości nadpłaty (art. 74a OP), postępowanie w sprawie zwrotu 

podatku (art. 21 § 3a OP), postępowania w sprawie odpowiedzialności 

podatnika za podatek niepobrany przez płatnika (art. 30 § 5 OP), postępowanie 

w sprawie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobiercy (art. 100 OP), 

postępowanie w sprawie określenia wysokości straty (art. 24 OP).  
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Jakkolwiek zastosowanie klauzuli polegać może na wydaniu odpowied-

niej decyzji podatkowej, to jednak przepisy umożliwiają podatnikowi złożenie 

korekty deklaracji podatkowej w toku postępowania w sprawie unikania opo-

datkowania (dodany art. 81b § 1a OP). 

Prawo do skorygowania deklaracji przysługuje podatnikowi także w toku 

postępowania podatkowego (art. 119g OP), przed wydaniem decyzji w pierw-

szej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 

o wyznaczeniu terminu. Ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu 

postępowania podatkowego nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, 

w jakim wcześniej dokonana korekta przewidywała cofnięcie skutków unika-

nia opodatkowania. 

W tak uregulowany sposób spór będzie mógł być zakończony bez po-

trzeby wydawania władczego rozstrzygnięcia.  

 W związku z tym, iż zamiarem ustawodawcy było objęcie klauzulą tych 

podmiotów, w których rozmiar patologicznych skutków usprawiedliwia charakter 

prawnej reakcji na nie, dlatego przepisy zostały przewidziane dla tych 

przypadków, w których rozmiar korzyści podatkowych w okresie rozliczeniowym, 

które osiągnął podatnik, przekracza 100 000 zł (art. 119b § 1 pkt 1). Okresem 

rozliczeniowym jest rok podatkowy bądź inny, przyjęty okres rozliczeniowy, 

określony dla danej czynności. Zatem może to być rok podatkowy jako kalen-

darzowy, ale również inny wybrany rok podatkowy przez podatnika podatku do-

chodowego, w przypadku podatku od nieruchomości będzie to rok kalendarzowy, 

a w podatku np. akcyzowym – miesiąc kalendarzowy. 

Wyłączenie podatku od towarów i usług z zakresu oddziaływania klau-

zuli (art. 119b § 1 pkt 4) uzasadnione było tym, że w jego obszarze na pozio-

mie Unii Europejskiej w orzecznictwie wykształciła się zasada zakazu naduży-

cia prawa, będąca odpowiednikiem normatywnej klauzuli zapobiegającej uni-

kaniu opodatkowania. Polskie sądy i organy podatkowe zobowiązane są do jej 

stosowania w pełnym zakresie. Koncepcja ta według Ministerstwa jest wystar-

czająco kompletnym i nadającym się do stosowania w polskim porządku 

prawnym środkiem zwalczania nadużyć podatkowych w podatku od towarów i 

usług49. Schemat działania klauzuli w podatku od towarów i usług przedstawia 

załącznik nr 1b. 
                                                      
49 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 

ustaw. Uzasadnienie do projektu zmian, druk nr 367. 
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W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dodano 

zatem dla uzupełnienia w art. 5 pkt. 4 „w przypadku wystąpienia nadużycia 

prawa dokonane czynności, wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie 

miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku 

czynności stanowiących nadużycie prawa” oraz definicję nadużycia prawa 

w pkt. 5 „przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności, o których 

mowa w ust. 1, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków for-

malnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiąg-

nięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, 

któremu służą te przepisy”. 

W wyroku w sprawie C-425/0650 Trybunał Sprawiedliwości Unii Euro-

pejskiej (dalej: TSUE) doprecyzował sposób postępowania pozwalający ocenić 

praktyki stanowiące nadużycie. W tym celu „sąd krajowy powinien najpierw 

zbadać, czy zamierzonym skutkiem jest korzyść podatkowa, której przyznanie 

byłoby sprzeczne z jednym lub kilkoma celami szóstej dyrektywy, a następnie, 

czy stanowiła ona zasadniczy cel przyjętego rozwiązania umownego” (pkt 58). 

Z ogółu obiektywnych czynników powinno wynikać, że celem spornych 

transakcji jest uzyskanie korzyści podatkowej” (pkt 74 i 75 wyroku). 

W orzecznictwie TSUE wskazywał również na sposób postępowania 

w przypadku, gdy miało miejsce nadużycie prawa. Przykładowo w wyroku 

w sprawie C-425/06 zaznaczył, że „jeżeli stwierdzono istnienie nadużycia, to 

przeprowadzone transakcje powinny zostać przedefiniowane w taki sposób, 

aby odtworzyć sytuację, która istniałaby, gdyby nie dokonano transakcji stano-

wiących nadużycie” (pkt 98). Podobnie w wyroku w sprawie C-653/11, w któ-

rym stwierdził, że „omawiane warunki umowne należy ponownie określić, tak 

by przywrócić sytuację, która miałaby miejsce w braku transakcji będących 

taką praktyką stanowiącą nadużycie” (pkt 50). 

Klauzula nadużycia prawa w odniesieniu do podatku VAT jest obecnie 

stosowana bezpośrednio przez sądy administracyjne na podstawie wypraco-

wanego orzecznictwa TSUE, jednak w przypadku organów podatkowych 

pozostawia dużo do życzenia.  

Problemem nie jest istnienie przepisów mających na celu eliminację 

nadużycia prawa podatkowego, ale niski poziom ich szczegółowości. Klauzula 
                                                      
50 Wyrok TS UE z dnia 21.02.2008 r. w sprawie C-425/06, Part Service, Zb. Orz. 2008, s. I-

4019; wyrok TS UE z dnia 2.06.2013 r. w sprawie C-653/11, Eur-Lex, 2013/C 225/31. 
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nadużycia prawa podatkowego nie dotyczy tych podatników, którzy wyłudzają 

VAT. Będzie stosowana w tych przypadkach, w których działania są podejmowane 

i nawet same w sobie nie naruszają porządku prawnego, ale poprzez specyficzne 

ich ukształtowanie podatnik dąży do obniżenia lub wręcz wyeliminowania zapłaty 

podatku czy uzyskania jego zwrotu. Takie zachowania od lat są piętnowane 

w orzecznictwie zarówno TSUE51, jak i sądów krajowych 52. 

W zakresie postępowań dotyczących nadużycia w odniesieniu do 

podatku Vat wartościami ocennymi stają się: dobra wiara i należyta staranność 

(należy zwrócić uwagę, że są to również zwroty niedookreślone). A zatem 

całkowicie inne kategorie oceny aniżeli kryteria określone w art. 119a OP 

Konkurencja dwóch różnych instytucji mających ten sam cel podatkowy 

w sposób oczywisty prowadzić będzie do powstania wątpliwości inter-

pretacyjnych. Zagadnienie istnienia dobrej wiary podatnika, oraz dochowania 

przez niego należytej staranności w kontekście prawa do odliczenia podatku 

VAT naliczonego, powróciło w sporach pomiędzy podatnikami, a organami 

podatkowymi w związku z orzeczeniem TSUE z 21 czerwca 2012 r. sprawy 

połączone C-80/11 Mahageben kft oraz C-142/11 Peter David -Węgry. 

Zasadniczą konkluzją TSUE było uznanie, że w sytuacji, gdy podatnik 

VAT nie wiedział i nie mógł wiedzieć, że w ramach transakcji jego kontrahent 

dopuścił się przestępstwa w postaci wyłudzenia podatku VAT, to odebranie 

takiemu podatnikowi prawa odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur 

otrzymanych od takiego kontrahenta jest niedopuszczalne. Przepisy 

węgierskiej ustawy o VAT odnoszą się wprost do konieczności zachowania 

należytej staranności w działaniu, aby mieć podstawę do odliczenia podatku 

naliczonego, przewidując, że podatnik zachowuje prawo do odliczenia, jeżeli w 

odniesieniu do zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego 

dołożył należytej staranności, biorąc pod uwagę okoliczności dostawy towaru 

lub świadczenia usług (ustawa LXXIV z 1992 r. o podatku VAT) – przepisy 

polskiej ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług nie 

zawierają takich uregulowań. Należałoby się zastanowić nad ich wprowadze-

niem, skoro stanowią kluczową przesłankę do oceny prawa zwrotu podatku. 

                                                      
51 Por. np. wyroki TSUE: w sprawie C-255/02 Halifax; w sprawie C-167/07 Ampliscientifica 
Srl, Amplifin SpA; w sprawie C-504/10 Tanoarch s.r.o.; w sprawie C-326/11 J.J. Komen en 
Zonen Beheer Heerhugowaard BV 
52 Np. WSA w Bydgoszczy w wyroku z 23 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Bd 378/13 
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Trybunał przyjął, że można odmówić prawa do odliczenia w sytuacji, 

gdy podatnik odliczył VAT, ale uczestniczył w przestępstwie, wiedział o tym 

przestępstwie lub co najmniej powinien był się o nim dowiedzieć. Uczest-

nictwo lub wiedza w oszustwie są oczywiście kryteriami obiektywnymi, które 

pozbawiają prawa do odliczenia. Natomiast to, czy podatnik powinien się do-

wiedzieć, że jego kontrahenci uczestniczą w oszustwie, należy ocenić z punktu 

widzenia należytej staranności. Trybunał dał również pewne wskazówki, co na-

leży przez to rozumieć, ale w praktyce nie zawsze jest to oczywiste i dla przed-

siębiorców i dla organów podatkowych również 53.  

TSUE wskazał przede wszystkim na podstawowe prawa, dla oceny 

dobrej wiary i należytej staranności tzn.: 

– zasadę pewności prawa,  

– zasadę proporcjonalności,  

– odpowiedzialność na zasadzie winy,  

– zasadę równowagi praw i obowiązków podatników oraz organów podatko-

wych - nie można rekonstruować wzorca staranności w sposób skutkujący 

w istocie odpowiedzialnością podatnika na zasadzie ryzyka.  

 

Pozostałe tezy zaprezentowano w tabeli nr 3. Tezy Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące zdefiniowania przesłanek 

należytej staranności i dobrej wiary w podatku Vat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
53 Weryfikacja kontrahenta w kontekście zachowania prawa do odliczenia VAT – przykłady 

restrykcyjnych orzeczeń: wyrok WSA w Gdańsku z 12.06.2007 r., I SA/Gd 887/06; wyrok 
WSA w Bydgoszczy z 22.04.2008 r., I SA/Bd 779/07; wyrok NSA z 22.05.2014 r., 1191/13; 
wyrok NSA z 6.06.2014 r., I FSK 938/13; wyrok NSA z 21.05.2014 r.,I FSK 1126/13; 
wyrok WSA w Łodzi z 17.06.2015 r., I SA/Łd 322/15; wyrok NSA z 25.03.2015 r., I FSK 
126/14; wyrok WSA w Warszawie z 11.02.2014 r., III SA/Wa 1701/14. 
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Tabela nr 3. Tezy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące  
zdefiniowania przesłanek należytej staranności i dobrej wiary  
w podatku Vat 

Podstawowe 

prawa 

- zasada pewności prawa,  

- zasada proporcjonalności,  

- odpowiedzialność na zasadzie winy, oraz  

- zasada równowagi praw i obowiązków podatników oraz organów 

podatkowych - nie można rekonstruować wzorca staranności w sposób 

skutkujący w istocie odpowiedzialnością podatnika na zasadzie ryzyka; 

Zasada 

neutralności 

podatku 

Podstawową zasadą systemu VAT jest jego neutralność dla podatników, a 

prawo do odliczenia może zostać ograniczone tylko w wyjątkowych 

sytuacjach – pozbawienie prawa do odliczenia podatku naliczonego jest 

zawsze wyjątkiem od zasady podstawowej;  

Podatnik może zostać pozbawiony prawa do odliczenia jedynie w dwóch 

sytuacjach: 

– gdy wiedział, że uczestniczył w oszustwie, lub 

– gdy powinien był wiedzieć, że uczestniczy w oszustwie; 

Okoliczności  

Uregulowanie 

podatku przez 

kontrahenta 

oraz stosunek 

prawny 

pracowników 

Okoliczność, czy dostawca zapłacił podatek, nie ma znaczenia dla po-
dmiotu, który nabył towar/ usługę i nie ma wpływu na prawo tego do 

odliczenia VAT; 

Nie powinno mieć znaczenia: 

- czy kontrahent dysponuje danymi towarami i jest w stanie je dostarczyć  

- oraz czy pracownicy kontrahenta pozostawali w stosunku prawnym z wy-
stawcą faktury; 

Dobra wiara  

Zaufanie do 

kontrahenta  

a działanie  

w złej wierze 

Podatnik ma prawo działać w zaufaniu do kontrahenta - jeśli okaże się, że 

w łańcuchu transakcji doszło do jakichś uchybień, to nie jest to 

wystarczająca przesłanka do pozbawienia danego podatnika prawa do 

odliczenia - musi zostać wykazany brak należytej staranności/ działanie w 

złej wierze; 

Zakaz działań 

czysto 

prewencyjnych 

Naruszenie zasady neutralności ze względów czysto prewencyjnych, gdy 

dostawca mógł udowodnić, iż nie działał w oszukańczy sposób, nie jest 

proporcjonalnym środkiem, który mógłby być uzasadniony w świetle 

orzecznictwa ETS; 

Autentyczne 

ograniczenia 

mogą być 

wprowadzone 

do przepisów 

krajowych 

Państwa członkowskie mogą wprowadzać do przepisów krajowych 

dodatkowe ograniczenia, ale muszą one być uzasadnione autentycznie 

istniejącym ryzykiem zaniżania zobowiązań podatkowych czy unikania 

opodatkowania, nie mogą wprowadzać ograniczeń o charakterze 

powszechnym, dotyczących prawa do odliczenia oraz rozwiązań, które 

utrudniają skorzystanie z tego prawa; 
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Postępowanie 

organów 

Organ podatkowy jest obowiązany do tego, aby w sposób niezbity, 

niebudzący wątpliwości, na podstawie obowiązujących przepisów wykazać, 

że podatnik wiedział lub przynajmniej mógł dowiedzieć się, że transakcja, 

w której uczestniczy, miała na celu nadużycie - jeżeli organ tego nie 

wykaże, to brak jest podstaw, aby podatnikowi odbierać prawo do 

odliczenia, ponieważ naruszałoby to podstawową zasadę neutralności VAT; 

Ciężar dowodu 

Obowiązkiem organów podatkowych, które kwestionują prawo do 

odliczenia, jest wykazanie, że podatnik w tych konkretnych 

okolicznościach powinien wiedzieć, że transakcja nie spełnia pewnych 

standardów biznesowych właściwych dla tego typu zdarzeń – muszą wydać 

dobrą, czyli właściwie uzasadnioną decyzję - ciężar dowodu spoczywa na 

organach podatkowych; 

Wymagania 

ustawowe  

w zakresie 

prawa do 

odliczenia Vat 

Jedyne wymagania co do prawa do odliczenia zawarte w Dyrektywie54 to: 

– przeznaczenie dostawy/ usługi do działalności opodatkowanej podatnika; 

– faktycznie zrealizowana dostawa towaru albo wykonana usługa; 

– faktura dotycząca tej dostawy/ usługi 

Domniemanie 

legalności 

Jeżeli podatnik podjął wszelkie działania, jakich można od niego w sposób 

uzasadniony oczekiwać, w celu upewnienia się, że transakcje, w których 

uczestniczy, nie wiążą się z przestępstwem, czy to w zakresie podatku 

VAT, czy w innej dziedzinie (czyli podatnik dołożył należytej staranności), 

to: 

– może domniemywać legalność tych transakcji bez ryzyka utraty prawa do 

odliczenia naliczonego podatku VAT ; 

– nie może odpowiadać za oszustwa kontrahenta; 

– nie może zostać pozbawiony prawa do odliczenia podatku VAT 

naliczonego; 

Uzasadniona  

i udokumento-
wana decyzja 

Jeśli organy podatkowe chcą pozbawić podatnika prawa do odliczenia, to 

muszą wydać uzasadnioną i udokumentowaną dowodami decyzję, 

podlegającą kontroli sądowej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej 

 

Trybunał wyjaśnił, że od podatnika można oczekiwać tzw. należytej 

staranności rozumianej jako zwykła kupiecka, zwyczajowo przyjęta staranność, 

                                                      
54 VI Dyrektywa Vat Rady UE, z dnia 17.05.1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 

Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku 
od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, 77/388/EEC. 
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związana z uzyskaniem przekonania, że towar nie jest nabywany od oszusta 

oraz należy poszukiwać minimalnego, zwyczajowo przyjętego w biznesie, 

poziomu staranności - wyznacznikiem powinien być kanon rzetelności 

kupieckiej i dana praktyka rynkowa. Nie można oczekiwać więcej niż zwykłe-

go, racjonalnego działania weryfikacyjnego. Zakwestionowanie prawa do od-

liczenia, jest dopuszczalne tylko „o ile zostanie wykazane, że w świetle 

obiektywnych danych sprzedawca ten nie spełnił obowiązków, jakie ciążą na 

nim w zakresie dowodowym albo że wiedział lub powinien był wiedzieć, że 

dokonywana przezeń czynność stanowi część składową oszustwa popełnianego 

przez kupującego i nie podjął wszelkich racjonalnych środków znajdujących 

się w jego mocy w celu uniknięcia swego udziału w tym oszustwie”55. 

W Polsce jesteśmy świadkami polemiki między przedsiębiorcami, or-

ganizacjami a Ministerstwem Finansów (MF) co do rozumienia pojęcia nale-

żytej staranności. Z wypowiedzi MF wynika, że należyta staranność powinna 

być szczególną starannością, a więc czymś więcej niż tylko zwykłą, kupiecką 

ostrożnością. Resort uważa, że podatnik powinien w profesjonalny sposób 

zbierać informacje o kontrahencie.  

W związku z takim stanowiskiem pojawia się pytanie, na czym ma 

polegać profesjonalne zbieranie informacji. Czy zdaniem MF przedsiębiorcy 

powinni zatrudnić detektywa? W przygotowywanych przez MF „Listach prze-

słanek należytej staranności”56 możemy znaleźć następujący katalog infor-

macji, który należy pozyskać o kontrahencie:  miejsce prowadzenia działal-

ności oraz adekwatność tego miejsca/zaplecza technicznego do prowadzenia 

działalności o określonej skali; kapitał zakładowy jakim funkcjonuje podmiot 

w kontekście realizowanych kwot transakcji; czy w zarządzie spółki zasiadają 

wyłącznie obcokrajowcy; informacje (np. w Internecie) związane ze sposobem 

prowadzenia działalności przez dany podmiot; sprawdzenie domeny e-mail 

w przypadku współpracy opartej wyłącznie na korespondencji elektronicz-

                                                      
55 Ibidem. 
56 Ministerstwo Finansów zakończyło pierwszy etap konsultacji podatkowych dotyczących 

należytej staranności w podatku VAT. Zebrano 65 opinii od osób indywidualnych, firm, 
środowisk biznesowych. 
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe/-/asset-
_publisher/M1vU/content/publikacja-opinii-przeslanych-w-ramach-konsultacji-podatko-
wych-w-sprawie-listy-przeslanek-nalezytej-starannosci-po-stronie-nabywcy-w-transak-
cjach-krajowych (dostęp 3.03.2018 r.) 
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nej/zdalnych środkach przekazu, sprawdzenie odpowiednich koncesji, upraw-

nień, zezwoleń; sprawdzenie czy cena za jaką nabywany jest towar nie odbiega 

od cen rynkowych o więcej niż 20%; uzyskanie upoważnienia do reprezentacji 

kontrahenta lub oświadczenia w jakim charakterze występuje dana osoba 

w kontaktach z podatnikiem, jeśli charakter umocowania nie wynika z kores-

pondencji handlowej lub publicznie dostępnych rejestrów57, żądanie od kontra-

hentów oświadczeń, że sprzedawany towar nie pochodzi z przestępstwa i nie 

był przedmiotem obrotu w ramach karuzeli podatkowej, a dostawca nie bierze 

udziału w oszustwie podatkowym58.  

Jaką wagę będzie miało takie oświadczenie? Czy będzie ono stanowiło istotny 

dowód na wypełnienie obowiązku należytej staranności? Czy z praktycznego ale i 

prawnego punktu widzenia możemy i jesteśmy w stanie pozyskać tak szeroki 

wachlarz informacji? Nawet w zakresie polityki handlowej? Jeśli tak, to w jaki 

sposób? Przecież tego typu dokumenty są chronione tajemnicą przedsiębiorstwa - 

zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji59. 

Na temat dobrej wiary wypowiadały się również polskie sądy, np. w wy-

roku WSA w Gdańsku z dnia 31 marca 2016 r., sygn. I SA/Gd 1453/1523, 

podkreślił, że „dobra wiara jest oparta na przesłankach obiektywnych, 

wywodzących się ze stosunku będącego podstawą i przyczyną konkretnego 

stanu faktycznego. W dobrej wierze jest ten, kto powołuje się na pewne prawo 

lub stosunek prawny, mniemając, że to istnieje, choćby mniemanie to było 

błędne, jeżeli tylko błędność mniemania należy w danych okolicznościach 

uznać za usprawiedliwioną. W złej wierze jest ten, kto powołując się na pewne 
                                                      
57 np. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku V Ca 421/07 stwierdził, że wykaz osób, które 

będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami o ich kwalifikacjach i zakresie 
wykonywanych czynności oraz dokumenty merytoryczne mogą stanowić tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

58 Dobre Praktyki Vat, 
https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6098176/pismo+Podkarpackiego+Klubu+Biznes
uZa%C5%82%C4%85cznik.pdf. (dostęp 3.03.2018 r.). 

59 Ustawa z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (t. j. Dz. U. z 2018 
r. poz. 419). 
np. art. 11.1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzys-
tanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od 
osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. 
art. 23.1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, 
ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację 
stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 
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prawo lub stosunek prawny, wie, że owo prawo lub stosunek prawny nie 

istnieje, albo też wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy w danych 

okolicznościach nie można uznać za usprawiedliwiony”.  

Ponadto w innym orzeczeniu WSA 18 listopada 2015 r., sygn. I SA/Łd 837 

wyeksponował, że podatnik powinien w konkretnych okolicznościach, „zasięgnąć 

informacji na temat podmiotu, u którego zamierza nabyć towary lub usługi, w celu 

upewnienia się co do jego wiarygodności. Przede wszystkim istotnym jest, aby same 

okoliczności towarzyszące transakcji wskazywały, że nabywający towar lub usługę 

podatnik wykazał w niej staranność wymaganą w obrocie danym towarem (usługą), 

czyniącą tę transakcję przejrzystą (transparentną)”. 

Orzeczenia polskich sądów administracyjnych, podobnie jak wyroki 

TSUE, rekomendują pewne działania podatnika, polegające na sprawdzeniu 

kontrahenta, ale i towaru, który od niego pochodzi. Każdy stan faktyczny jest inny 

i działania podejmowane przez podatnika też powinny być zindywidualizowane 

oraz proporcjonalne w stosunku do charakteru, zakresu działalności. Ma to szcze-

gólne znaczenie w branżach wrażliwych, m.in.: obrót paliwami, złomem i elektro-

niką. W tych obszarach działania podatnicy powinni zachować szczególną na-

leżytą staranność i dobrą wiarę oraz ostrożność.  

Natomiast cenne wskazówki dla organów podatkowych do prowadzo-

nych postępowań precyzuje WSA w Białymstoku (wyrok z dnia 21.12.2016, 

I SA/Bk 600/16):  

– zupełności materiału dowodowego nie można osiągnąć prowadząc 

postępowanie ukierunkowane na założoną z góry tezę - organy podatkowe 

nie mogą ograniczyć się do wymienienia tylko tych okoliczności, które 

uzasadniały przyjętą z góry tezę, że spółka mogła przypuszczać, że 

uczestniczy w karuzeli podatkowej; 

– materiał dowodowy należy oceniać odnosząc się do dokumentów 

przedłożonych przez podatnika. Organ nie może skupiać się tylko na 

„korzystnych" dla siebie okolicznościach. Bezrefleksyjne, automatyczne 

odrzucanie dowodów podatnika sprawia, że zgromadzony przez organ 

materiał dowodowy i jego ocena nie mogą być uznane jako wystarczające 

do ustalenia tzw. prawdy obiektywnej; 

– jeżeli strona zgłasza dowód, to w świetle art. 188 OP organ podatkowy 

może nie uwzględnić wniosku, gdy żądanie dotyczy tezy dowodowej już 

stwierdzonej na korzyść strony. Jeżeli jednak strona wskazuje na dowód, 
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który ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, przy czym jest zgłoszony 

na tezę dowodową odmienną, powinien on zostać dopuszczony60; 

– aby stwierdzić brak staranności kupieckiej wymaganej w prowadzeniu 

działalności gospodarczej należy okoliczności te odnosić do realiów 

konkretnego przypadku i zestawić je z innymi dowodami zgromadzonymi 

w danej sprawie; 

– ocena ewentualnej roli, jaką podatnik miał pełnić w przedmiotowych 

transakcjach, przeprowadzona przez organy podatkowe, nie powinna być 

powierzchowna i musi uwzględniać wszystkie okoliczności, mogące mieć 

wpływ na wynik analizy w zakresie staranności kupieckiej i stwierdzenia, 

czy tzw. dobra wiara chroniła podatnika przed zakwestionowaniem jej 

prawa do odliczenia VAT; 

– wszystkie okoliczności powinny zostać ocenione we wzajemnym 

powiązaniu; 

– jeżeli podmiot gospodarczy podjął wszelkie działania, jakich można od 

niego w sposób uzasadniony oczekiwać, w celu upewnienia się, że 

transakcje, w których uczestniczy nie wiążą się z przestępstwem, czy to w 

zakresie podatku VAT czy w innej dziedzinie, może on domniemywać 

legalność tych transakcji bez ryzyka utraty prawa do odliczenia naliczonego 

podatku VAT. 

 

Nie można również na podatnika nakładać takich obowiązków, które 

spoczywają na organach podatkowych. To one są wyposażone w funkcje 

kontrolne i one mają je wypełniać. Jeśli organy mają wątpliwości co do 

transakcji, to powinny te transakcje sprawdzić, w oparciu o reguły zawarte w 

Ordynacji podatkowej (szczególnie art. 122, 123, 124, 187 i 188 OP) a nie 

obarczać przedsiębiorców tak rozbudowanymi obowiązkami61. Pomimo, iż 

„Dobre Praktyki Vat” stanowiłyby kategorię ”soft law”, a zatem nie miałyby 

mocy wiążącej, zapewne stanowiłyby kluczowy element w kontekście badania 

                                                      
60 Por. wyrok NSA w Katowicach z dnia 4 stycznia 2002 r., I SA/Ka 2164/00, ONSA 

2003/1/33. 
61 Zalecenia prezentowane m.in.: w wyroku TSUE z dnia 21.02.2008 r. w sprawie C-425/06, 

Part Service, Zb. Orz. 2008, s. I-4019; wyrok TS UE z dnia 2.06.2013 r. w sprawie C-
653/11, Eur-Lex, 2013/C 225/31. 



FONS 2018 / 2 (9) 55

należytej staranności w sytuacji braku doprecyzowanych przepisów a tym 

samym miałyby wpływ na ocenę działań/zaniechań podatnika.  

 

Oprócz klauzuli generalnej w systemie prawa podatkowego mamy 

szczególne rozwiązania dotyczące nadużyć prawa. Są to następujące przepisy: 

– art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 25 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, w których uregulowane 

zostały powiązania między podmiotami i zasada stosowania cen rynkowych 

w transakcjach miedzy nimi. Zastosowanie zasady ceny rynkowej odnosi 

się do postępowania dowodowego i pozwala na opodatkowanie tzw. „po-

tencjalnych dochodów” w sytuacji, gdy warunki ustalone lub narzucone 

pomiędzy podmiotami powiązanymi są różne od warunków ustalonych 

pomiędzy podmiotami niezależnymi. Normy te powinny zostać  oddzielone 

od norm regulujących ogólną klauzulę, tak aby uniknąć ewentualnych 

wątpliwości i kolizji w stosowaniu tych norm.  

– klauzule przeciwko nadużyciu prawa przez podatnika oraz ograniczenia 

korzyści w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania,  

– klauzula uzasadnienia ekonomicznego transakcji w przypadku łączenia 

spółek w ustawie CIT (art. 10 ust. 4 ustawy CIT),  

– klauzula nadużycia prawa do zwolnienia dla dywidend (innych dochodów 

z udziału w zyskach osób prawnych) obowiązująca od stycznia 2016 r. (art. 

22c ustawy CIT),  

– zmiany zasad raportowania i dokumentowania transakcji między 

podmiotami powiązanymi obowiązująca od stycznia 2016 r. (art. 27 ust. 6 

ustawy CIT), 

– reguły opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) 

 

- a zatem organy podatkowe mogą stosować przepisy szczegółowe, które 

dotyczą najczęściej występujących nadużyć i nie muszą korzystać z klauzuli 

generalnej. Wymienione wyżej przepisy szczególne dotyczą największej skali 

nadużyć. Nie zapominajmy, że zawsze organy mogą sięgnąć również do art. 

199a OP - w przypadku czynów zakazanych. Norma ta ma jednak charakter 

bardziej proceduralny. Treść jej nawiązuje do treści przepisu art. 65 § 2 

Kodeksu cywilnego stanowiącego, że „w umowach należy raczej badać, jaki 
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był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym 

brzmieniu”. 

 

Przepisy szczególne prawa podatkowego mają pierwszeństwo przed 

normą ogólną, jaką jest klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Mając 

powyższe na uwadze, w przepisie art. 119b § 1 pkt 5 wprowadzono normę, 

zgodnie z którą przepisy dotyczące przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania 

stosuje się, jeżeli zastosowanie przepisów prawa podatkowego nie pozwala na 

przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. 

Odrębną kwestią są uregulowania w zakresie czynności nielegalnych. 

W literaturze przedmiotu można spotkać stanowiska, że nie było potrzeby 

wprowadzania klauzuli do polskiego porządku prawnego62, ponieważ w Ordy-

nacji podatkowej istnieje przepis art. 199a. Są to jednak regulacje, mające 

przeciwdziałać czynnościom pozornym – czyli zakazanym a nie czynnościom 

prawnym dokonanym wyłącznie w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu 

podatkowego, niemającym jednak cech czynności pozornej. Czynności, któ-

rych rzeczywisty cel i zamiar stron są inne niż deklarowane, są czynnościami 

pozornymi i organy skarbowe są uprawnione do pominięcia ich skutków oraz 

wywodzenia skutków podatkowych z czynności ukrytych. Jeżeli oświadczenie 

zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia 

ocenia się według właściwości tej czynności. Jedynie czynność, która wywiera 

skutki prawne, może być brana pod uwagę przy ustaleniu stanu faktycznego. 

Czynności pozorne należy pominąć, ponieważ będąc czynnościami 

nieważnymi nie wywierają żadnych skutków prawnych. Organ podatkowy, 

ustalając stan faktyczny, będzie przyjmował, że czynność nie doszła do skutku 

i nie wywarła żadnych skutków prawnych. Zgodnie z art. 199a § 1 Ordynacji 

podatkowej, organ podatkowy, dokonując ustalenia treści czynności prawnej, 

uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmie-

nie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Jeżeli pod pozorem do-

konania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki podat-

kowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej. Istotą pozornej czynności 

prawnej jest zamiar podatnika, który dokonując tej czynności nie dąży jednak 

do wywołania skutków prawnych, które w normalnych okolicznościach wyni-
                                                      
62 Klauzula obejścia prawa podatkowego, PWC, kwiecień 2016, 

https://www.pwc.pl/pl/pdf/klauzula-obejscia-raport-pwc.pdf., s. 13, (dostęp 3.03.2018 r.). 
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kałyby z dokonanej przez niego czynności (przeprowadzonej transakcji). Nato-

miast na organie podatkowym spoczywa ciężar udowodnienia dokonania przez 

podatnika pozornej czynności prawnej. Jednocześnie należy podkreślić, że 

unikanie opodatkowania nie musi być czynnością pozorną – są to dwa nie-

zależne zagadnienia63.  

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma zastosowanie, gdy 

transakcje faktycznie zostały przeprowadzone, zaś czynności prawne zmierzały 

do obejścia prawa podatkowego. Podkreślenia wymaga, że analiza działań 

podatnika będzie oparta wyłącznie na ocenie całokształtu okoliczności 

faktycznych i prawnych, wywołujących określone skutki w prawie 

podatkowym, a nie w prawie cywilnym.  

W przypadku jednej z zasad konstrukcji klauzuli - zasady 

przewidywalności orzecznictwa - problemem funkcjonalnym staje się zarazem 

dostęp do wiedzy dla adresatów zwykłych norm i decyzji, co wpływa na 

skuteczność przewidywania przyszłych rozstrzygnięć.   

 Pozostałe kryteria konstrukcji klauzul zawarte są w tabeli nr 4. Kryteria 

budowania klauzul generalnych oraz porównanie stanowisk Trybunału Kon-

stytucyjnego  vs. Ministerstwo Finansów. 

 

Postępowanie w przypadku unikania opodatkowania  

(etap II kompletu normatywnego przedstawia załącznik nr 1c) 

Szef Krajowej Administracji Krajowej (dalej: Szef KAS) jest 

uprawniony do wszczęcia postępowania podatkowego lub przejęcia do 

dalszego prowadzenia toczącego się postępowania podatkowego lub kontroli 

celno-skarbowej (w całości lub części), jeżeli w konkretnej sprawie istnieje 

możliwość zastosowania klauzuli. W przypadku podatków pozostających we 

właściwości samorządowych organów podatkowych, wszczęcie lub przejęcie 

przez Szefa KAS postępowania podatkowego wymaga wniosku właściwego 

organu.  

 

 

 

 
                                                      
63 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 

ustaw. Uzasadnienie do projektu zmian, druk nr 367, s. 25. 
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Tabela nr 4. Kryteria budowania klauzul generalnych oraz porównanie  
stanowisk Trybunału Konstytucyjnego vs. Ministerstwo  
Finansów 

Wskazania Trybunału Konstytucyjnego w 

zakresie formułowania klauzuli 

(wyrok z dnia 11 maja 2004 r. sygn. K 4/03) 

Stanowisko MF na zastrzeżenia zgłoszone 

w konsultacjach społecznych do zmian 

w przepisach wprowadzających klauzulę –  

dział IIIa „Przeciwdziałanie unikaniu 

opodatkowania” 

Konieczność zapewnienia pewności prawa 

(art. 2 Konstytucji) - konieczność zagwaran-

towania przez ustawodawcę adresatom norm 

prawnych pewności co do ich praw i obowiąz-

ków. Przepisy prawa nie mogą pozostawiać 

organom mającym je stosować nadmiernej 

swobody w podejmowaniu rozstrzygnięć wobec 

obywateli. 

Klauzula przeciwko unikania opodatkowania 

jest normą, co do której bywają niekiedy formu-

łowane zarzuty dotyczące wprowadzania do sy-

stemu podatkowego stanu niepewności prawnej. 

Nie jest możliwe więc stworzenie jednego wzor-

ca zachowania podatnika, we wszystkich możli-

wych sytuacjach. Stąd przyjęto rozwiązanie po-

legające na ocenie jakie zachowanie w danych 

okolicznościach byłoby rozsądne i legalne. 

Zasada zaufania do państwa - Jednym z ele-

mentów konstytucyjnej zasady zaufania do państ-

wa i stanowionego prawa (art. 2 Konstytucji) jest 

norma zakazująca sankcjonowania (tu w zna-

czeniu przypisywania negatywnych konsekwencji 

lub odmowy respektowania konsekwencji pozy-

tywnych) takich zachowań adresatów przepisów, 

które są zachowaniami zgodnymi z prawem (na-

kazanymi lub przynajmniej dozwolonymi). 

Klauzula nie jest kierowana przeciwko optymali-

zacji podatkowej rozumianej jako prowadzenie 

realnego biznesu w sposób minimalizujący 

obciążenia podatkowe i korzystanie z ulg i ko-

rzystnych rozwiązań prawnych. Klauzula jest 

skierowana przeciwko unikaniu opodatkowania 

polegającym na tworzeniu sztucznych konstruk-

cji prawnych, oderwanych od realnego biznesu, 

których głównym celem jest uniknięcie podatku 

lub jego obniżenie 

Brak nakazu płacenia najwyższych podatków 

- „brak jest w systemie polskiego prawa podat-

kowego normy prawnej, która zakazywałaby 

niższego opodatkowania (oczywiście, jeżeli po-

datnik dochodzi do takiego celu przy zasto-

sowaniu legalnych środków działania)”. 

Oczywistym jest, że celem ustawy podatkowej 

lub przepisu ustawy nie jest maksymalizacja cię-

żarów fiskalnych. 
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Należyta określoność zobowiązań 

podatkowych (art. 217 Konstytucji) –  

Konieczna poprawna językowo-logiczna kon-

strukcja przepisów 

Jako klauzula generalna nie może być skonstruo-

wana za pomocą pojęć na tyle ścisłych i jed-

noznacznych, aby takie wrażenie całkowicie 

wyeliminować. Wręcz przeciwnie – norma o ta-

kim celu, jaki ma do spełnienia, musi dawać 

podmiotowi stosującemu prawo taki stopień luzu 

decyzyjnego, który pozwoli zapewnić norma-

tywną reakcję państwa na takie zjawiska, które 

mają charakter szkodliwy, normatywna reakcja 

na nie jest wysoce pożądana, a  ich szczegółowy 

kształt jest niemożliwy do przewidzenia na eta-

pie budowania klauzuli. 

Wieloznaczność, niejasność: 

Konieczna jasne i precyzyjne formułowanie 

przepisów 

Klauzula musi być na tyle ogólna i „pojemna”, 

aby także te nieprzewidziane z góry zjawiska 

zwalczać. Nie jest możliwe więc stworzenie jed-

nego wzorca zachowania podatnika, we wszyst-

kich możliwych sytuacjach. 

Zakazane stosowanie zwrotów wobec których 

istnieje ryzyko, że ich brzmienie umożliwi or-

ganom stosującym realizację uprawnień pra-

wotwórczych 

W tego typu definicji nie można uniknąć pewnych 

zwrotów ocennych. W orzecznictwie sądowym 

wskazuje się, że każda ocena dokonywana przez 

organ stosujący prawo w przypadku stosowania 

zwrotu ocennego musi być oceną jednostkową 

i sytuacyjną. To konfrontacja normy prawnej 

z konkretnym stanem faktycznym dookreśla użyte 

przez ustawodawcę zwroty ocenne, nie mają one 

bowiem ustalonego znaczenia opisowego 

Zakazane determinowanie przesłanek interpreta-

cji danego zwrotu niedookreślonego elementami 

subiektywnymi 

Klauzula generalna nie może być skonstruowana 

za pomocą pojęć na tyle ścisłych i jednoznacz-

nych, aby wrażenie niepewności prawnej całko-

wicie wyeliminować. Musi dawać podmiotowi 

stosującemu prawo pewien stopień luzu decyzyj-

nego. To konfrontacja normy prawnej z konkret-

nym stanem faktycznym dookreśla użyte przez 

ustawodawcę zwroty ocenne, nie mają one bo-

wiem ustalonego znaczenia opisowego. 
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Wymóg przewidywalności orzecznictwa - 

Konieczne jest połączenie zwrotów niedookreś-

lonych z nadaniem im takiej treści która zagwa-

rantuje jednolitość linii orzeczniczej (decyzji 

stosowania prawa)”.  

Pojęcie „czynności odpowiedniej” zostało zdefi-

niowane w sposób wystarczająco szczegółowy. 

Ocena stosowania klauzuli musi uwzględniać 

specyficzną sytuację podatnika i będzie podlegać 

ocenie na gruncie materiału dowodowego kon-

kretnej sprawy; w „danych okolicznościach”, 

czy „działanie rozsądne”. W sprawach, w któ-

rych zastosowanie znajdzie klauzula, nie sposób 

będzie uniknąć sporów sądowych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyroku TK (z dnia 11.05.2004 r. sygn. K 4/03) 

oraz uzasadnienia do projektu zmian ustawy Ordynacja podatkowa 

 

Przejęcie toczącego się postępowania następuje w drodze niezaskarżal-

nego postanowienia, które doręczane jest stronie oraz właściwemu uprzednio 

w sprawie organowi prowadzącemu postepowanie. Przejmując postępowanie 

kontrolne, Szef KAS zobowiązany jest jednocześnie wszcząć postępowanie 

podatkowe. Czynności dokonane przez organ podatkowy w postępowaniu 

przed przejęciem kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego 

pozostają w mocy. W postanowieniu Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

wskazuje, w jakim zakresie przejmuje postępowanie lub kontrolę celno-skar-

bową (art. 119g OP).  

W przypadku stwierdzenia, że w sprawie nie zachodzą przesłanki zasto-

sowania klauzuli, Szef KAS umorzy postępowanie i przekaże sprawę właści-

wemu organowi podatkowemu lub też, jeśli sprawa była przez niego przejęta 

od organu kontroli celno-skarbowej – przekaże ją temu organowi (art. 119k 

OP). W sprawie przekazania wydawane jest postanowienie. Umorzenie postę-

powania – mimo braku stwierdzenia unikania opodatkowania – nie zawsze by-

łoby zasadne, ponieważ w sytuacji, gdy Szef KAS nie stwierdzi występowania 

unikania opodatkowania, to mogą zachodzić inne przesłanki wymagające 

przeprowadzenia postępowania podatkowego przez właściwy organ.  

Szef KAS może zasięgnąć opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Uni-

kaniu Opodatkowania (dalej: Rada) co do zasadności zastosowania art. 119a 

w prowadzonym postępowaniu (art. 119h OP). Opinia tego ciała doradczego 

jest wydawana na etapie postępowania pierwszo-instancyjnego lub postępo-

wania odwoławczego. Na etapie postępowania pierwszo-instancyjnego upraw-
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nionym do złożenia wniosku jest wyłącznie Szef KAS, jeśli dostrzega 

uzasadnione przesłanki do zastosowania klauzuli. Wraz z wnioskiem 

zobowiązany jest on do przedstawienia analizy i stanowiska co do wystąpienia 

przesłanek do zastosowania klauzuli. Szef KAS obligatoryjnie składa wniosek 

o wydanie opinii przez Radę, jeśli podatnik w odwołaniu zwróci się w tej 

sprawie. W decyzji organu pierwszej instancji, o której mowa w art. 119g § 1, 

powinno zostać zawarte pouczenie o prawie złożenia wniosku o zasięgnięcie 

opinii Rady. Mimo braku wniosku podatnika, aż do zakończenia postępowania 

organ prowadzący postępowanie ma prawo wystąpić do Rady z wnioskiem 

o wydanie opinii. Uzyskanie takiej opinii nie jest jednak obligatoryjne.  

Rada ma prawo zwrócić się do podatnika i do organów podatkowych 

o udzielenie wyjaśnień (art. 119i § 1 OP). Zarówno strona, jak i organ podat-

kowy mają możliwość przedstawienia Radzie swojego stanowiska i doku-

mentów z własnej inicjatywy. Podatnik oraz jego pełnomocnik będą mogli 

uczestniczyć w posiedzeniu Rady tylko na zaproszenie przewodniczącego. 

Przedstawiciel Szefa KAS może uczestniczyć w posiedzeniu Rady lub jego 

części na zaproszenie przewodniczącego Rady na takich samych zasadach, 

jakie dotyczyć będą uczestnictwa podatnika (art. 119i § 2 i 3 OP). Zaproszenie 

przedstawiciela Szefa KAS do udziału w posiedzeniu będzie wymagać też 

skierowania zaproszenia, w takim samym zakresie jak do podatnika.  

Termin na wydanie opinii Rady wynosi 3 miesiące (art. 119i § 5 OP). 

Do tego terminu nie wlicza się terminów wyznaczonych przez Radę na 

udzielenie przez stronę lub Szefa KAS informacji i wyjaśnień dotyczących 

sprawy. Prekluzyjny charakter terminu jest uzasadniony faktem, że 

opiniowanie sprawy przez Radę jest neutralne dla biegu terminu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego. Termin ten nie jest przerwany, ani wydłużony. 

Organ podatkowy nie ma wpływu na terminowość opinii Rady. Niewydanie opinii 

w terminie będzie równoznaczne z opinią Rady o zasadności zastosowania 

w sprawie klauzuli (art. 119i § 9 OP). Zasada ta nie będzie miała zastosowania 

w przypadku zasięgania opinii na wniosek strony (art. 119i § 10 OP). Zapewnia to 

stronie ochronę przed skutkami nieterminowego działania Rady64.  

 

                                                      
64 Ibidem. 
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Przewidziano również rozwiązania dyscyplinujące Radę do 

terminowego wydawania opinii, poprzez: 

– prawo do odwołania przez Ministra Finansów członka Rady w przypadku 

przyczynienia się do uchybienia terminu wydania opinii na wniosek strony 

(art. 119p § 2), 

– obowiązek informowania Ministra Finansów przez przewodniczącego 

Rady o każdym przypadku uchybienia przez Radę terminowi wydania 

opinii, z podaniem przyczyn i wskazaniem członków Rady, którzy się do 

tego przyczynili (art. 119s § 1 pkt 4), 

– brak wynagrodzenia za sporządzenie projektu uzasadnienia opinii w przy-

padku jej wydania po terminie (art. 119v § 3). 

 

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jest stosowana przez 

wydanie decyzji w sprawie ustalenia lub określenia prawidłowej wysokości 

zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy lub inny okres roz-

liczeniowy albo w innej sprawie wymiarowej określonej w art. 119g § 1 OP 

Kompetencja Szefa KAS obejmować będzie wymiar zobowiązań podatkowych 

(ustalenie/określenie) lub wydanie innej decyzji dotyczącej rozliczenia podat-

nika za oznaczony okres rozliczeniowy, jeżeli w tej decyzji zostanie zasto-

sowana klauzula. Jeżeli Szef KAS w toku postępowania (na podstawie analizy 

materiału dowodowego lub w związku ze złożoną korektą) stwierdzi brak 

przesłanek zastosowania klauzuli, wówczas umorzy postępowanie w sprawie 

stosowania klauzuli. W takim przypadku wymiar zobowiązania podatkowego 

(jednak bez stosowania klauzuli) będzie mógł zostać orzeczony w decyzji 

właściwego organu podatkowego lub organu kontroli celno-skarbowej na 

zasadach ogólnych.  

Należy w tym miejscu wspomnieć, że sądy nie są związane opinią Rady. 

Zatem powstaje pytanie o charakter prawny tej opinii? oraz o skutki w przy-

padku, gdy szef KAS nie zasięgnie opinii Rady… 

 

Ochrona prawna – charakter i cel opinii zabezpieczających oraz 

inne środki ochrony podatnika (załącznik nr 2). 

Jak już wskazano wcześniej – dla zwiększenia ochrony podatników po-

wołano po pierwsze Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodat-

kowania jako niezależny podmiot ekspercki oraz  organ społecznego nadzoru 
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nad stosowaniem klauzuli, a po drugie uregulowano zasady wystąpienia zain-

teresowanego z wnioskiem o opinię zabezpieczającą do Szefa KAS.   

W art. 13 § 2 pkt 6 oraz art. 119w–119zf OP uregulowane zostały zasady 

i tryb wydawania opinii zabezpieczających. Zgodnie z art. 13 § 2 pkt 6 

właściwym w sprawach opinii zabezpieczającej jest Szef KAS. Stosownie do 

art. 119y Szef KAS na wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indy-

widualnej sprawie, opinię zabezpieczającą przed zastosowaniem klauzuli 

przeciwko unikaniu opodatkowania w okolicznościach przedstawionych we 

wniosku. Opinię taką na wniosek zainteresowanego wydaje się w razie stwier-

dzenia, że planowane lub dokonane przez zainteresowanego czynności, przed-

stawione przez niego we wniosku, nie stanowią unikania opodatkowania 

w rozumieniu art. 119a OP.  

Nowa procedura wydawania opinii zabezpieczających w indywidualnych spra-

wach nie jest ograniczona tylko do interpretacji przepisów prawa podatko-

wego, ale powinna w szerokim zakresie ujmować możliwość zastosowania 

klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, uwzględniając zawarte w niej 

aspekty gospodarcze planowanych działań i relacje korzyści ekonomicznych, 

gospodarczych i podatkowych. Przedmiotem tej opinii nie jest ocena stano-

wiska wnioskodawcy, ale ocena, czy w okolicznościach przestawionych we 

wniosku istnieją przesłanki do zastosowania klauzuli65.  

Wniosek może dotyczyć czynności rozpoczętej, dokonanej bądź 

planowanej. Art. 119x wskazuje elementy, jakie powinien zawierać wniosek 

o wydanie opinii, m.in.: wskazanie celów, których realizacji czynność ma 

służyć; wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności 

oraz określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będą-

cych rezultatem czynności objętych wnioskiem. Wskazanie korzyści pozwala 

ocenić organowi, czy wskazane przez wnioskodawcę istotne korzyści ekono-

miczne i biznesowe uzasadniające przyjętą przez niego konstrukcję prawną 

przeważają nad ewentualnymi korzyściami podatkowymi. Do wniosku może 

być załączona dokumentacja dotycząca czynności, w szczególności oryginały 

lub kopie umów lub ich projektów. Szef KAS może zorganizować spotkanie 

uzgodnieniowe w celu wyjaśnienia wątpliwości. 

                                                      
65 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 

ustaw. Uzasadnienie do projektu zmian, druk nr 367. 
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Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje opinię zabezpieczającą, 

jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności nie 

ma zastosowania art. 119a. Opinia zabezpieczająca zawiera (art. 119za OP) 

wyczerpujący opis przedstawionej we wniosku czynności, a także ocenę, że 

przedstawiona we wniosku czynność nie stanowi unikania opodatkowania, 

a zatem – że nie występują przesłanki zastosowania klauzuli przeciwko uni-

kaniu opodatkowania. Jeżeli przesłanki zastosowania klauzuli istnieją, wów-

czas nastąpi odmowa wydania opinii zabezpieczającej (art. 119y § 2 OP). 

Odmawiając wydania opinii zabezpieczającej, wskazuje się równocześnie oko-

liczności świadczące o tym, że do czynności może mieć zastosowanie 

art. 119a. Odmowa wydania opinii zabezpieczającej zawiera również 

pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.  

Art. 119zb OP określa termin wydania opinii – bez zbędnej zwłoki, jed-

nak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do 

tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 

Ordynacji podatkowej tj.  terminów przewidzianych w przepisach prawa podat-

kowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępo-

wania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu.  

W przypadku przekroczenia sześciomiesięcznego terminu będzie skutko-

wało przyjęciem fikcji pozytywnego załatwienia wniosku (art. 14o w zw. z art. 

119zf OP). 

Przebieg procedury wydawania opinii zabezpieczającej jest zbliżony do 

obecnej procedury porozumienia w sprawie ustalenia cen transakcyjnych.  

Wniosek podlega opłacie 20.000 zł. Zasady uiszczania opłaty oraz jej 

zwrotu uregulowane zostały w art. 119zc. W razie cofnięcia wniosku o wy-

danie opinii zabezpieczającej opłata podlega zwrotowi w połowie wysokości 

czyli 10.000 zł.  

Na podstawie art. 119zd Szef KAS może, z urzędu, zmienić wydaną 

opinię zabezpieczającą, gdy opinia ta stanie się sprzeczna z orzecznictwem 

Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Zmianie może podlegać także tzw. „milcząca” opinia.  

Podmiot, który uzyskał opinię zabezpieczającą, w zakresie objętym 

opinią podlega ochronie do dnia uchylenia lub zmiany opinii zabezpieczającej. 

Ochrona polega na braku możliwości zastosowania klauzuli. Takiej samej 
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ochronie podlega podmiot, którego wniosek nie został załatwiony w terminie 

(art. 119b § 1 pkt 2 i 3).  

W postępowaniu dotyczącym wydania opinii w sprawie zastosowania 

klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania znajdują odpowiednie zastoso-

wanie przepisy regulujące: 

– zasady konstytucyjne, 

– zasady ogólne postępowania podatkowego:  

– praworządności,  

– zaufania do organów podatkowych,  

– prawdy obiektywnej,  

– czynnego udziału strony,  

– szybkości i prostoty postępowania, 

– procedurę wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego,  

– a także inne przepisy regulujące postępowanie podatkowe, w szczególności:  

– dotyczące pełnomocnictw,  

– doręczeń,  

– obliczania terminów,  

– oraz procedury wydawania interpretacji indywidualnych.  

 

W zakresie procedury wydawania opinii zabezpieczającej, inaczej niż 

ma to miejsce w przypadku wydawania interpretacji indywidualnych, w razie 

istnienia wątpliwości dotyczących wniosku lub załączonych dokumentów, 

organ uprawniony może zwrócić się o ich wyjaśnienie lub przedłożenie doku-

mentów uzupełniających.  

Na opinię zabezpieczającą stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.  

W dodanym art. 14na OP uregulowano kwestie ochrony wynikającej z inter-

pretacji indywidualnych m. in. w przypadku zastosowania klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania. Zmianą przepisów wyłączono ochronę w przypadku 

stwierdzenia w postępowaniu podatkowym przez organ podatkowy lub organ 

kontroli, że stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem inter-

pretacji indywidualnej stanowi element bądź część czynności będących przedmio-

tem decyzji w związku z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatko-

wania. A zatem: przepisów art. 14k-14n OP nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub 

zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element 

czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: 
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– z zastosowaniem art. 119a; 

– w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

Interpretacja indywidualna nie będzie zatem wydawana w zakresie tych 

elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które stanowią 

unikanie opodatkowania, a dla takich spraw odpowiednim, dedykowanym 

instrumentem jest - opinia zabezpieczająca.  

Można zatem zakładać, że podatnicy albo będą składać wnioski o indywidu-

alne interpretacje podatkowe, w taki sposób, aby nie wynikało z nich przypusz-

czenie, że działania mogą dotyczyć kwestii unikania opodatkowania, albo ogra-

niczą zapytania do Ministerstwa i przejmą ryzyko swoich działań, rezygnując 

z ochrony, będą bronić swoich praw przed sądem. Nie sądzę, aby występowali 

o opinię zabezpieczającą w porównywalnym  wymiarze jak ma to miejsce 

w przypadku wniosków o interpretację przepisów prawa, wręcz obserwujemy, 

że wycofują pierwotnie złożone wnioski, po wezwaniach Ministerstwa do 

uzupełnienia wniosków, bądź złożenia dodatkowych wyjaśnień.   

W zakresie postępowania podatkowego ws. stosowania art. 119a Ordyna-

cji podatkowej wprowadzono możliwość skorygowania deklaracji w toku tego 

postępowania. Korekta jest dopuszczalna w toku postępowania przed organem 

pierwszej instancji w okresie 14 dni od dnia zawiadomienia o wyznaczeniu 

terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego (art. 

81b § 1a OP). W związku z możliwością dokonania korekty w tym terminie, ulega 

wydłużeniu - do 14 dni – termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego 

materiału dowodowego (art. 200 § 3 OP). W przypadku skorygowania deklaracji 

w sposób usuwający korzyść podatkową, o której mowa w art. 119a § 1, postę-

powanie podatkowe zostanie umorzone jako bezprzedmiotowe. 

W praktyce działalności podatnika może wystąpić wiele sekwencji 

działań np. podatnik wystąpił o opinię zabezpieczającą, uzyskał ją, następnie 

opinia została zmieniona lub uchylona, podatnik dokonuje czynności i uzysku-

je korzyść podatkową – w tej sytuacji można uznać, że czynności są przedmio-

tem decyzji ws. unikania opodatkowania. Ale mogą wystąpić również inne sek-

wencje zdarzeń: podatnik uzyskał opinię zabezpieczającą, dokonał czynności i 

wystąpiła korzyść podatkowa, następnie opinia została zmieniona. Art. 119b. § 

1 pkt. 2 OP mówi, że „przepisu art. 119a nie stosuje się do podmiotu, który 
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uzyskał opinię zabezpieczającą - w zakresie objętym opinią, do dnia doręczenia 

uchylenia lub zmiany opinii zabezpieczającej”, a zatem przyjmując dosłowne 

brzmienie przepisu, można zakładać, że istnieje możliwość wydania decyzji 

w pełnym zakresie, jednakże byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami konsty-

tucyjnymi66. Podobnych wątpliwych scenariuszy jest więcej, np. jak zachować się 

w sytuacjach hybrydowych konstrukcji i wielu powiązanych podmiotów, jak wyli-

czyć korzyść podatkową w takich przypadkach?  

Jak należy potraktować również zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 

maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 

ustaw tj. art. 7. Przepisy art.119a–119f ustawy zmienianej w art.1mają 

zastosowanie do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy, w przypadku występowania skutków podatkowych 

podjętych wyborów w przeszłości a rozłożonych na przestrzeni kilku okresów 

rozliczeniowych, np. dotyczy to amortyzacji, umów dzierżawy itp.  

Również w ustawie z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846) w art. 5 po ust. 1 dodano 

ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Przepis art. 14na ustawy zmienianej w art. 1 ma zastosowanie 

również do interpretacji indywidualnych wydanych przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy, jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu fa-

ktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indy-

widualnej została uzyskana od dnia 1 stycznia 2017 r.”. Czy w zakresie działań 

prawodawczych, w zakresie stanowienia obowiązków podatkowych zasada lex 

retro non agit powinna być dyrektywą67? Przepisy te wywołały falę ostrych 

ataków i sporów a tym samym wiele różnych opinii68. 

                                                      
66 Por. G. Kujawski, Klauzula generalna unikania opodatkowania. Komentarz do zmiany w 

ordynacji podatkowej, Warszawa 2017, s. 129-130. 
67 Wyroki TK: z dnia 27.02.2002 r., K 47/01, OTK 2002, nr 1, poz. 6; z dnia 5.11.2002 r., P 

7/01, OTK 2002, nr 6, poz. 80 – wskazują, że zasada niedziałania prawa wstecz nie jest 
wartością konstytucyjną o charakterze bezwzględnym. Można od niej odstąpić, ale 
wyjątkowo i tylko z usprawiedliwionych względów. Muszą zaistnieć ważkie powody, a 
zainteresowane podmioty mają podstawy do tego, aby oczekiwać uchwalenia takich norm. 
Nie można zatem całkowicie wykluczyć stanowienia regulacji retroaktywnych w sferze 
prawa podatkowego; wyroki: TK z dnia 18.10.2006 r., P 27/05, OTK 2006, nr 9, poz. 124; z 
dnia 19.03.2007 r., K 47/05, OTK 2007, nr 3, poz. 27; z dnia 10.12.2007 r., P 43/07, OTK 
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Czy w powyższych przypadkach  podatnik będzie mógł się powołać na 

utrwaloną praktykę interpretacyjną? A czy zadziała w określonych sytuacjach 

inna klauzula „in dubio pro tributario” (w 2016 r. wydano 8 wyroków z 

zastosowaniem klauzuli na korzyść podatnika, a przez organy podatkowe 

klauzula nie jest stosowana69)? Może z pomocą przyjdzie powoływany 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw – jako instytucja ombudsmana,  

którego zadaniem będzie przyczynianie się do ochrony praw przedsiębiorców 

(projekt ustawy z dnia 29.09.2017 r.- druk sejmowy 2052 z 21.11.2017 r.). 

Wydaje się, że charakter jego działań będzie miał znamiona bardziej uzna-

niowe i perswazyjne niż faktyczne.  

 

Ocena efektów oddziaływania wprowadzenia klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania – wnioski 

Ocena celu wprowadzenia: 

Klauzula obejścia prawa podatkowego funkcjonuje w wielu krajach, nie 

tylko UE, brak jest przeciwwskazań wobec jej wprowadzenia w Polsce, 

w obliczu wykorzystywania na szeroką skalę zjawiska tworzenia sztucznych 

struktur bądź przeprowadzania transakcji wyłącznie w celu uniknięcia bądź 

obejścia opodatkowania. Każdy obywatel może zauważyć zjawisko wyko-

rzystywania rozbudowanych struktur przez duże podmioty gospodarcze w celu 

unikania opodatkowania. I każdy obywatel prowadzący mniejszy biznes z taką 

sytuacją nie chce się zgodzić.  

System prawa podatkowego w Polsce w szerokim zakresie opiera się na 

opodatkowaniu zdarzeń prawnych, a nie na opodatkowaniu zdarzeń gospo-

darczych. Wprowadzone zmianą ustawy przepisy zmierzają w kierunku opo-

datkowania zdarzeń gospodarczych, co w konsekwencji może być źródłem ich 

systemowej niespójności z dotąd obowiązującymi regulacjami, powodując tym 

                                                                                                                                            
2007, nr 11, poz. 155; z dnia 20.01.2009 r., P 40/07, OTK 2009, nr 1, poz. 4 – wskazują, że 
odstępstwo od zasady lex retro non agit dopuszczalne jest w przypadku konieczności 
realizacji wartości konstytucyjnej, uznanej przez prawodawcę w danym wypadku za 
ważniejszą od wartości chronionej zakazem retroakcji. Odstępstwo jest możliwe gdy 
przemawia za tym konieczność realizacji innej zasady konstytucyjnej, a realizacja tej zasady 
nie jest możliwa bez wstecznego działania prawa; por. A. Gomułowicz, Podatki a etyka, 
Warszawa 2013, s. 115-116. 

68 W. Morawski, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego – zmiany od GAAR do KAS, 
Przegląd Podatkowy, kwiecień 2017, s. 31-39. 

69 In dubio pro tributario działa, tyle że nie w urzędach, Gazeta prawna, 20.04.2017 r. 
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samym problemy z ich odpowiednim stosowaniem. Taka sytuacja wymaga 

przebudowania dotychczas obowiązującego systemu prawa podatkowego, 

generalnie poprzez odniesienie opodatkowania nie – jak dotąd – do zdarzeń 

prawnych, ale do zdarzeń gospodarczych70. 

Z uzasadnienia zmian w ustawie wynika, że klauzula powinna mieć 

zastosowanie do największych podatników i transakcji związanych z agresyw-

nymi działaniami optymalizacyjnymi, ale przypuszcza się, że klauzula stanie 

się również narzędziem, wykorzystywanym do kwestionowania transakcji, 

które w dzisiejszych warunkach uznaje się za całkowicie standardowe. Na-

miastki takich zachowań można już zauważyć w praktyce.  

Obecna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jest bardziej rozbudo-

wana niż wynikająca z art. 24b § 1 Ordynacji podatkowej, poddanego szerokiej 

krytyce Trybunału Konstytucyjnego. Wciąż nie jest to jednak norma która, 

w porównaniu z innymi przepisami prawa podatkowego, mogłaby być uznana 

za precyzyjną (patrz ocena wg. zasad określonych w pierwszej części artyku-

łu). Należy przypuszczać, że gdyby została poddana kontroli sądu konstytucyj-

nemu, to nawet jeżeli same przepisy zostałyby uznane za zgodne z Konstytu-

cją, to praktyka ich stosowania mogłaby już naruszać wskazane w artykule 

standardy konstytucyjne m.in.: pewność prawa czy zasadę zaufania obywatela 

do państwa i stanowionego przez nie prawa. Wyrok Trybunału Konstytucyj-

nego derogujący art. 24b OP budzi wątpliwości szczególnie w ujęciu kompara-

tystycznym dokonanym w niniejszym artykule, ponieważ zarówno konstrukcja 

jak i treść normy była bardzo zbliżona do konstrukcji i treści ogólnych klauzul 

antyabuzywnych w innych państwach. Można zatem uznać, że to polskie stan-

dardy konstytucyjne stanowią przeszkodę do wprowadzania tego typu 

regulacji71. Standardy konstytucyjne wynikają bowiem nie tylko z art. 84 i 217 

Konstytucji, ale również z art. 20, 21, 22, 32, 47, 64 Konstytucji. Normy te są 

we wzajemnym oraz spójnym powiązaniu aksjologicznym, a przekroczenie ich 
                                                      
70 Por. Opinia Rady Konsultacyjnej z dnia 1.03.2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 

Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. 
71 Por. M. Kalinowski, M. Pakulska, Perspektywy funkcjonowania w polskim prawie podat-

kowym klauzul generalnych służących zwalczaniu unikania opodatkowania, Monitor Podat-
kowy 2005, nr 5 ,s. 23; Por. zdanie odrębne do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 
dnia 14 lipca 2004 r., SK 16/2002; B. Brzeziński, Prawo materialne czy procedura 
podatkowa – dylemat kwalifikacji art. 24b § 1 Ordynacji podatkowej, Kwartalnik Prawa 
Podatkowego 2003, nr 4, s. 10-13; Por. P. Karwat, Obejście prawa podatkowego na tle art. 
24b znowelizowanej Ordynacji podatkowej, Przegląd Podatkowy 2003, nr 2, s. 48. 
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może powodować zjawisko bezprawia legislacyjnego, ujawnia się wtedy 

oczywista sprzeczność zachowań i w konsekwencji podatek może oddziaływać 

z siłą niszczenia72. Opodatkowanie musi uwzględniać zatem konstytucyjne 

prawo ochrony interesu jednostki jak i konstytucyjnie chronione dobro publicz-

ne73. Należy postawić pytanie czy w obliczu polskiej Konstytucji, jej standar-

dów i kultury stosowania prawa w Polsce należało wprowadzać klauzulę w for-

mie wprost zalecanej przez Komisję? a może należało dopracować istniejące już 

przepisy w tym aspekcie? Według mojej opinii Komisja przekazała wskazówki, 

natomiast polski ustawodawca powinien popracować nad taką normą prawną aby 

zapewniała zgodność z zasadami i standardami naszej Konstytucji. 

Podsumowując, należy  spodziewać się, że większość  sporów znajdzie swoje 

rozstrzygniecie przed sądem – tu wykształci się zapewne określona linia 

orzecznicza, tak jak ma to miejsce w innych krajach stosujących od kilkunastu 

bądź kilkudziesięciu lat klauzule w zakresie unikania opodatkowania. To sądy 

będą głównymi aktorami procesu  „dopełniania treścią” normy. 

 

Ocena budowy normy: 

Klauzula jest konstrukcją prawodawczej praktyki upoważniania organu 

stosującego prawo, do wykorzystywania w procesie decyzyjnym kryteriów, 

które w tekstach prawnych są wymienione, ale nieokreślone od strony 

konkretyzacji. Wskazuje również adresatom norm prawnych potrzebę brania 

pod uwagę kryteriów pozaprawnych w swoich zachowaniach, podejmowanych 

na podstawie norm zawierających klauzule.  Klauzula jest konstrukcją 

normatywną – jest norma prawną - ponieważ cechuje ją wyraźne zawarcie w 

tekście aktu prawnego, przez którą prawodawca komunikuje się z adresatami 

norm, co do uwzględniania kryteriów pozaprawnych w decyzjach stosowania 

prawa czy w zachowaniach przestrzegania prawa. Pomimo, że wykorzystuje 

kryteria pozaprawne jest samo w sobie kategorią prawną (prawa 

pozytywnego)74.  

Hipoteza określa przesłanki zakwestionowania określonego sposobu 

działania podatnika: główny bądź jedyny cel – zmierzający do osiągnięcia 

                                                      
72 Por. A. Gomułowicz, Podatki a etyka, Warszawa 2013, s. 83; L. Bosek, Bezprawie legisla-

cyjne, Warszawa 2007, s. 66-137. 
73 Ibidem. 
74 L. Leszczyński, Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Zakamycze 2001, s.26-30. 
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korzyści podatkowej, jeśli w danych okolicznościach byłaby ona sprzeczna 

z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, sztuczność oraz brak gos-

podarczego uzasadnienia działań. Dyspozycja normy przyznaje organowi 

uprawnienie do odmowy działaniom podatnika skuteczności na płaszczyźnie 

podatkowej w dwojaki sposób: poprzez pozbawienie skuteczności zakwestio-

nowanego działania lub przyjęcia fikcji prawnej w postaci określenia hipote-

tycznego stanu działania w miejsce zakwestionowanego. Hipoteza i dyspozycja 

zawierają terminy niedookreślone, nieostre.  

Pojęcie nieostre jest najczęściej normatywnym elementem abstrakcyjnie 

określonej hipotezy, z którą ustawodawca łączy określone dyspozycje75. 

Zwroty nieostre, jak podkreśla D. Dąbek, nie mogą być interpretowane w spo-

sób abstrakcyjny, lecz przy uwzględnieniu okoliczności faktycznych konkret-

nej sprawy i kontekstu normatywnego, w którym to pojęcie funkcjonuje. Przy 

ustalaniu tego kontekstu niezbędne jest stworzenie hierarchii aktualnych 

priorytetów społecznych i gospodarczych76. Klauzula nie zwalnia z ko-

nieczności realizowania zasady prawdy obiektywnej. Zawarte w przepisach 

klauzule generalne nie mogą być źródłem potencjalnym naruszenia prawnych 

interesów jednostki77. 

Do używania w przepisach prawa pojęć nieostrych i klauzul generalnych 

odsyła wprost § 155 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Mi-

nistrów w sprawie zasad techniki prawodawczej, wskazując, że „jeżeli zacho-

dzi potrzeba zapewnienia elastyczności tekstu aktu normatywnego, można 

posłużyć się określeniami nieostrymi, klauzulami generalnymi albo wyznaczyć 

nieprzekraczalne dolne lub górne granice swobody rozstrzygnięcia”78. 

Przyznanie uprawnień dyskrecjonalnych powoduje, że sposób, zakres i za-

sady korzystania z podstawowych praw podatnika zależą często od ustaleń i 

decyzji organu. Dyskrecjonalność (interes publiczny) może zatem wejść w reakcję 

z konstytucyjnym prawem bądź wolnością obywatela. Może również wystąpić 
                                                      
75 M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 

1986, s. 49, 127-130. 
76 D. Dąbek, Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2010, s. 358. 
77 M. Zdyb, Interes jednostki w sferze luzów normatywnych (pojęcia nieostre), Zeszyty 

Naukowe UMCS 
„Annales” sectio G Ius 1991, vol. XXXVIII, s. 347. 

78 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908), zmienione rozporządzeniem PRM z dnia 
5.11.2015 r. (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1812). 
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rozbieżność w interpretacji prawa, której dokona organ, a prezentowaną przez 

obywatela. Podejmując działania w ramach uprawnień dyskrecjonalnych organy 

administracyjne wkraczają w sferę praw i wolności obywatelskich79.  

W Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy z 11 marca 1980 r. (R/80) 

w sprawie wykonywania dyskrecjonalnych kompetencji wskazano zasady, któ-

re powinny być przestrzegane przez organy administracji korzystające z upraw-

nień dyskrecjonalnych m.in. zachowywać bezstronność oraz dokonać wyboru 

rozstrzygnięcia najbardziej właściwego, realizując cel wskazany w przepisach 

prawa. Zalecenia zapewniają jednostce prawo kontroli decyzji uznaniowych 

przez sąd. Na zakres korzystania z uprawnień dyskrecjonalnych przez organy 

administracji zwracał też niejednokrotnie uwagę NSA, stwierdzając m.in., że 

nie jest dopuszczalna taka interpretacja jakiegokolwiek przepisu prawa, która 

by naruszała zagwarantowane konstytucyjnie prawa obywatelskie lub była 

sprzeczna z ratyfikowanymi przez Polskę aktami międzynarodowymi, a także 

pozostawała w sprzeczności z innymi przepisami obowiązujących ustaw80. 

Realizując uprawnienia dyskrecjonalne, organy muszą również brać pod 

uwagę fakt, że granicę ich działań każdorazowo wyznaczają zasady prawo-

rządności i proporcjonalności.  

W tym miejscu należy zaznaczyć, że stosowanie luzu decyzyjnego powinno 

być połączone z racjonalnością decyzji. Organ ma tym większy wpływ bez-

pośrednio na sytuację podmiotu, którego sprawę rozstrzyga im szerszy 

przyznano mu luz decyzyjny, a tym samym z większą ostrożnością powinien 

korzystać z przyznanych mu kompetencji, zwłaszcza w sytuacjach kiedy 

pozycja podmiotów nie jest równorzędna. Zgodnie z tezą wyroku NSA z dnia 

30 stycznia 1996 r. uznanie administracyjne oznacza przewidziane obowią-

zującymi przepisami uprawnienie organu wydającego decyzje do wyboru roz-

strzygnięcia. Sądowa kontrola decyzji uznaniowych jest ograniczona i sprowadza 

się do oceny czy organ rozstrzygający badał sprawę w zakresie dyrektyw 

                                                      
79 E. Ura, Działalność administracji w warunkach luzu decyzyjnego a gwarancje prawne 

ochrony praw i wolności obywatelskich, [w:] H. Zięba-Załucka (red.), Prawa i wolności 
obywatelskie w procesie transformacji ustrojowej, Rzeszów 1997, s. 73, M. Król, Pojęcie 
luzu normatywnego stosowania prawa, Państwo i Prawo 1979, nr 6, s. 62. 

80 Wyrok NSA z dnia 26.11.1991 r., II SA 937/91, ONSA 1993, nr 1, poz. 10. 
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ustawowych, jak również czy zebrał i rozważył cały materiał dowodowy w danej 

sprawie, który stanowi znaczący w rozstrzygnięciu czynnik.81.  

Praktyczne stosowanie powyższych instytucji budzi istotne rozbieżności 

interpretacyjne, co znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie, opiniach 

społecznych oraz ocenie prawników. Klauzula posługuje się pojęciami, które 

w praktyce działalności podatnika mogą być niejednoznaczne. Nie wiadomo: 

w jaki sposób organ będzie oceniał, czy dana czynność została podjęta „przede 

wszystkim” w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, kiedy pozostałe cele eko-

nomiczne lub gospodarcze czynności będą uznane za „mało istotne” a jakie in-

ne okoliczności mogą być brane pod uwagę w ocenie, czy sposób działania 

podatnika był sztuczny - ustawa zawiera katalog otwarty możliwych działań, 

wreszcie -  co oznacza pojęcie „podmiot działający rozsądnie? Dochodzi zatem 

do otwarcia treści prawa na wartości pozaprawne, co wiąże się z przejściem 

części odpowiedzialności za spełnianie przez prawo roli środka kontroli spo-

łecznej z prawodawcy na praktykę prawniczą, rozszerzenie luzu decyzyjnego 

w procesie stosowania prawa oraz uwikłanie procesu stosowania prawa oraz 

obrotu prawnego w aksjologię 82. Jakie widzimy zagrożenia? W przypadku 

zwiększonego obrotu klauzulami generalnymi i rozszerzania luzu decyzyjnego 

stosowania prawa, cały porządek prawny ulega swoistemu odformalizowaniu 

w sensie osłabienia roli wartości wewnątrz-prawnych. Dotyczy to zarówno 

wartości legalizmu w tworzeniu norm prawnych jak i pewności oraz jednolitoś-

ci w stosowaniu norm prawnych. Elastyczność stosowania prawa korespondu-

jąca z indywidualizacją procesów decyzyjnych powoduje elastyczność prawa 

jako całości a tym samym tę jednolitość treści prawnych osłabia83. Z drugiej 

strony może przyczyniać się do wzmacniania zgodności prawa, rzeczywistości 

społecznej oraz aktów stosowania prawa i rozwiązywania problemów w okreś-

lonej rzeczywistości. Ale czy tak jest?  

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27.11.2007 r. (SK 39/06) 

wskazał, że niejasne i nieprecyzyjne formułowanie przepisów podatkowych, 

nie tylko powoduje niepewność podatnika co do jego obowiązków i upraw-

nień, lecz stwarza nazbyt szerokie ramy dla swobody organów stosujących te 

                                                      
81 M. Król, Zasada racjonalnych decyzji stosowania prawa,  Studia Prawno-Ekonomiczne 1979 

r., t. XXII, s. 27. 
82 L. Leszczyński, Stosowanie generalnych klauzul…, op. cit., s. 392, 396-425. 
83 Ibidem. 
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przepisy. Pozostawia im bowiem możność działania arbitralnego, a to pro-

wadzi do naruszenia konstytucyjnych standardów, określających prawa i wol-

ności ekonomiczne84.  

Opiniując projekt zmian Rada Legislacyjna wskazywała, że nieokreśloność 

została zrównoważona gwarancjami proceduralnymi w postaci85: 

– prawa do stosowania klauzuli wyłącznie przez Ministra Finansów w drodze 

decyzji, 

– prawa podatnika do uzyskania opinii zabezpieczającej,  

– utworzenia Rady do Spraw Unikania Opodatkowania, której zadaniem jest 

opiniowanie zasadności zastosowania w danym przypadku klauzuli prze-

ciwko unikaniu opodatkowania;  

– kontroli sądowej, realizowanej przez sądy administracyjne, wobec  

a. decyzji, w której następuje zastosowanie klauzuli,  

b. opinii zabezpieczającej,  

c. decyzji o odmowie wydania opinii zabezpieczającej,  

d. odmowy wydania interpretacji indywidualnej w zakresie tych 

elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które stanowią 

unikanie opodatkowania; Niezależna kontrola sądowa powinna 

przyczynić się do uniknięcia potencjalnych rozbieżności w wydawaniu 

decyzji na podstawie klauzuli, a także do stworzenia odpowiedniego 

standardu stosowania klauzuli – tak, aby środek ten służył rzeczywiście 

celom, jakie przyświecały jego wprowadzeniu, 

– ograniczenia możliwości stosowania klauzuli tylko do sytuacji, gdy nie 

można zastosować innych przepisów prawa podatkowego pozwalających 

na przeciwdziałanie unikania opodatkowania (zgodnie z art. 119b § 1 pkt. 

5), tj. przepisów o cenach transakcyjnych, o zagranicznej spółce kontro-

lowanej lub postanowień międzynarodowych umów podatkowych.  

 

W związku z powyższym posługiwanie się zwrotami nieostrymi należy 

uznać za zamierzone przez ustawodawcę, który „poruszając się między Scyllą 

precyzji a Charybdą elastyczności wybrał elastyczność”86, chcąc by sąd, znając 

                                                      
84 OTK 2007, nr 10, poz. 127. 
85 Opinia z 19 lutego 2016 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 

niektórych innych ustaw, RL-0303-2/16 . 
86 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010, s. 179. 
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konkretny stan faktyczny, zadecydował wedle swego najlepszego rozeznania o 

jego subsumpcji pod daną typizację.  

Igor Andrejew stwierdził natomiast, że przekształcenie znamion ocennych w 

opisowe nie byłoby łatwe i prowadziłoby do powstania długich, 

kazuistycznych opisów danych typów87. W związku z powyższym wręcz 

zakłada się, że spory będą w tych tematach rozstrzygane indywidualnie przez 

sądy. Nawet w uzasadnieniu do projektu ustawy Minister Finansów wskazał 

wprost: „w sprawach, w których zastosowanie znajdzie klauzula, nie sposób 

będzie uniknąć sporów sądowych”. 

 

Granice stosowania: 

Regulacja zaproponowana w art. 119a Ordynacji podatkowej wyznacza 

granicę pomiędzy dozwoloną optymalizacją podatkową,  która nadal w pełni  

jest dopuszczalna – zgodnie z wyjaśnieniem MF w uzasadnieniu do projektu 

ustawy88 -  a działaniami, które z uwagi na swój szkodliwy charakter nie po-

winny być tolerowane. Z punktu widzenia analizy uregulowań prawnych - 

regulacja ta nie ogranicza prawa podatników do działań optymalizacyjnych, 

o ile dokonują rzeczywistych działań gospodarczych, popartych dowodami 

w postaci np. strategii, uzgodnień pisemnych, analiz rynkowych, analiz podej-

mowanych działań – najlepiej z uwzględnieniem kwestii rozliczeń podatko-

wych. Jak pokazuje analiza kompletu normatywnego oczekiwanym byłoby 

przygotowanie „ścieżki działania”, swego rodzaju „testu” czynności – dla 

zwiększenia praktycznego stosowania klauzuli przez przedsiębiorców i oceny 

ich działania pod kątem ryzyka klasyfikacji jako działania skierowanego prze-

ciwko unikaniu opodatkowania – głównie dla tych, którzy nie zatrudniają szta-

bów specjalistów: prawników, doradców podatkowych. Choć z praktyki wia-

domo, że i ci mają spory problem z właściwą oceną niedookreślonych sformu-

łowań. Najwięcej jednak wątpliwości daje się zaobserwować w obszarze klau-

zuli na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług, w szczególności zja-

                                                      
87 I. Andrejew, Ustawowe znamiona czynu: typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa 

1978, s. 25. 
88 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 

ustaw – Uzasadnienie, druk 367, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=367, 
(dostęp 15.02.2018 r.). 
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wiska nazywanego „karuzelami podatkowymi” i rygorystycznym podejściem 

organów podatkowych – różniącym się w stosunku do orzeczeń TSUE.  

Na uwagę zasługuje również fakt ustalenia różnych kryteriów ocennych: 

dla oceny klauzuli w podatku dochodowym istotne są trzy przesłanki – sztucz-

ności  i działania przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, 

jeśli taka korzyść w danych okolicznościach byłaby sprzeczna z przedmiotem i 

celem przepisu ustawy podatkowej, a dla podatku Vat – dobra wiara i należyta 

staranność. Należałoby się zatem zastanowić nad precyzyjniejszym ustaleniem 

kryteriów ocen.  

 

Środki ochrony - Funkcje gwarancyjne - jako zabezpieczenie 

niedookreśloności – czyli jak działają w praktyce opinie 

zabezpieczające i interpretacje podatkowe ? 

Ustawodawca ograniczył ochronę przysługującą z tytułu zastosowania 

się do interpretacji wykorzystywanych do ochrony działań unikania opodat-

kowania. Zgodnie z art. 14na OP przepisów o ochronie podatnika korzys-

tającego z interpretacji indywidualnej „nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub 

zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi 

element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem 

art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 

5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług”. Są to 

rozwiązania istniejące również w innych krajach np. Belgii89. Z tym, że zau-

ważalna jest ogromna dysproporcja kosztów pomiędzy interpretacją indywi-

dualną (40 zł) a opinią zabezpieczającą (20.000 zł90).  

Czy zatem przedsiębiorcy mają odpowiednie środki ochrony? Pełny 

zakres możliwych środków przedstawia komplet normatywny załącznik nr 2.  
                                                      
89 R. Willems, Guide to Tax Rulings in Belgium, IBFD 2012, s. 46–45. 
90 Por. koszty obsługi przygotowania opinii vs. opłata za opinię – „Za każdy miesiąc, w którym 

odbędzie się posiedzenie Rady, przewodniczący Rady otrzyma wynagrodzenie w wysokości  
2.500 zł, a sekretarz Rady – wynagrodzenie w wysokości 800 zł. Za uczestniczenie 
w posiedzeniu Rady członkowi Rady (w tym przewodniczącemu Rady) będzie przysługiwało 
wynagrodzenie w kwocie 600 zł. Członkowie Rady, wyznaczeni przez przewodniczącego Rady 
do sporządzenia projektu uzasadnienia stanowiska zawartego w opinii Rady co do zasadności 
zastosowania art. 119a ustawy - Ordynacja podatkowa w indywidualnej sprawie, otrzymają 
wynagrodzenie w łącznej kwocie 3000 zł za sporządzenie tego projektu” - Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów podróży 
i noclegów członków Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, Dz. U. 2016, 
poz. 1106. 
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Analiza dotychczasowego podejścia organów podatkowych do zapytań 

indywidualnych w sprawie interpretacji prawa materialnego prowadzi do 

wniosku, że przedsiębiorcy nie bardzo mogą odnaleźć się w obecnej rze-

czywistości, istnieją wątpliwości w zakresie zwykłych transakcji np. darowizny 

majątku rodzinie91, założenia nowej działalności, czy prowadzenia działalności 

w specjalnej strefie ekonomicznej92, a nawet sam fakt złożenia wniosku 

o interpretację, może być potraktowany za nadużycie, z drugiej zaś strony – 

w przypadku wniosku o interpretację podatkową na podstawie art. 14b OP – 

mamy do czynienia z kilkuset odmowami – mówi się o ponad 600 w ciągu 

kilkunastu miesięcy funkcjonowania przepisów93 (od 15 lipca 2016 r. do 27 

kwietnia 2017 r. wydano 584 postanowień o odmowie wydania interpretacji na 

podstawie art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej) – w związku z przypuszczeniem 

organu podatkowego, że zapytanie dotyczy art. 119a OP. Czy w powyższych 

przypadkach – zwykłych, codziennych - „uzasadnione przypuszczenie” organu 

podatkowego mogło w ogóle zaistnieć? Czy darowizna między np.  braćmi 

może być uznana za sztuczne działanie i kiedy?  

Podatnikom pozostaje wystąpić w takiej sytuacji o opinię zabezpie-

czającą, zapłacić przy tym znaczącą kwotę 20.000,00 zł lub działać „rozsąd-

nie” na własne ryzyko a przy tym posiadać odpowiednie dowody i uzasad-

nienie do swoich działań. A rozsądnie? Czyli jak? Definicji próżno szukać 

w ustawie, również w orzecznictwie sądowo-administracyjnym niewiele się na 

ten temat mówi. Pomocniczo można by przywołać następującą charakterystykę 

(własna propozycja): 

„rozsądnie działający podatnik to podatnik dążący do uzyskania 

optymalnego, z jego punktu widzenia, wyniku (osiągnięcia celu) z 

uwzględnieniem ryzyka podejmowanych działań a nadto działania te 

nacechowane są fachowością oraz ciągłym (trwałe źródło zarobkowania), 

                                                      
91 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia  6.07.2017  r. w Gliwicach, I SA/Gl 

299/17, LEX nr 2332753.   
92 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia  4.07.2017  r. w Gliwicach,  I SA/Gl 

306/17, LEX nr 2335188. 
93 Odpowiedź na interpelację DPP10.054.1.2017; „Rzeczpospolita”, 11.10.2016 r.,  

http://www.rp.pl/Podatki/310119915-Darowizna-w-najblizszej-rodzinie-a-klauzula-obejś-
cia-prawa.html., (dostęp 3.03.2018 r.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie skorzystał 
z uprawnienia wynikającego z art. 14b § 5b OP i odmówił wydania interpretacji indywi-
dualnej w sprawie dotyczącej darowizny między braćmi skutkującej zwolnieniem z opodat-
kowania z podatku od spadków i darowizn. 
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nieamatorskim i nieokazjonalnym charakterem, brak w tym działaniu 

tworzenia sztucznych struktur, zawiłych transakcji angażujących kolejne 

podmioty i in. pozorowanych działań, których skutkiem jest wyłącznie 

osiągnięcie korzyści podatkowych. Rozsądnie działający podatnik powinien 

mieć świadomość, że to w jego interesie jest, aby zgromadzić dowody, 

potwierdzające i mające związek ze zdarzeniem, którego skutki chce podatnik 

uwzględnić w rachunku podatkowym oraz że jego działania wynikają z pro-

wadzonej strategii gospodarczej mającej swoje logiczne, ekonomiczne, han-

dlowe, prawne  uzasadnienie”94. 

Podatnik, chcąc bronić swego stanowiska, ma zatem do wyboru dwa kie-

runki: może wystąpić o opinię zabezpieczającą, ponosząc z tego tytułu znaczą-

ce koszty i jeśli ją uzyska będzie oznaczać podważenie stanowiska organu in-

terpretacyjnego. Zatem w jego ocenie niepotrzebnie narażono go na koszt 20.000 

zł zamiast 40 zł. W tym przypadku nie ma podstaw żądania zwrotu tej kwoty po-

mimo, że organ wprowadził go w błąd, a  podstawą  nie jest wcale fakt, że działa-

nie podatnika stanowi lub stanowiłoby unikanie opodatkowania, ale wystarczające 

jest tylko to, że „istnieje uzasadnione przypuszczenie, że może być przedmiotem 

decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a” (Art. 14b § 5 OP).  

Drugim kierunkiem działania może być zaskarżenie odmowy wydania interpre-

tacji oraz jednoczesne zwrócenie się z wnioskiem o wydanie opinii zabezpie-

czającej. Możliwa jest więc sytuacja taka, że podatnik uzyska opinię zabezpie-

czającą oraz sąd administracyjny również potwierdzi, że organ interpretacyjny 

powinien wydać interpretację indywidualną, a podatnik mimo to ponosi koszty 

opinii zabezpieczającej.  

Co mówi statystyka? Do 26 stycznia 2018 r. złożono 14 wniosków o opi-

nię, z tego Ministerstwo wydało tylko 1 opinię pozytywną, 2 wnioski są 

w trakcie rozpatrywania, 1 raz odmówił wszczęcia postępowania, 3 razy podat-

nik wycofał swój wniosek po wezwaniu do uzupełnienia braków, 4 wnioski 

pozostawiono bez rozpatrzenia, 3 razy szef KAS odmówił wydania opinii95.   

                                                      
94 Opracowanie własne na podstawie m.in.: wyroków: Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie, I FSK 1696/14; Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, I SA/Po 
1820/15. 

95 M. Szulc, Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania: Doczekaliśmy się pierwszej opinii 
zabezpieczającej, Gazeta prawna, 29.01.2018 r. 
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Analizując podejście sądów do kwestii odmów96 – kształtuje się jednolita 

linia orzecznicza,  że w  przedmiocie oceny zastosowania art. 119a OP są 

wydawane wyłącznie opinie zabezpieczające a nie interpretacje podatkowe 

(art. 14b § 5 OP). Pomijany jest jednak fakt, że w wielu z nich zapytania nie 

dotyczą oceny stanu ale kwestii czy należy w każdym przypadku oceniać 

działania z uwzględnieniem klauzuli, np. w kwestii zwykłej darowizny. W więk-

szości przypadków zapytania dotyczą spraw prawa materialnego z dodatkowym 

pytaniem czy powinni  oceniać możliwość zastosowania różnych wyłączeń, 

ulg, przywilejów  z uwzględnieniem przepisów działu IIIa Ordynacji podat-

kowej, tj. art. 119a-119f . W związku z tym, że zapytanie dotyczy przepisów 

klauzuli sądy uznają skargi za niezasadne. A zatem podatnicy nie mają ochrony 

prawnej w tym zakresie.   

Odmienny wyrok zapadł w Krakowie97 – WSA uznał skargę za zasadną, 

uzasadniając tym, że podatnik zawarł we wniosku pytanie o skutki zastoso-

wania się do wydanej wcześniej interpretacji wobec zmiany przepisów w za-

kresie 119a Ordynacji podatkowej, a nie o bezwzględną ocenę planowanej 

transakcji w zakresie wszystkich ewentualnych podstaw do zastosowania art. 

119a OP. Należy się w tym przypadku zgodzić ze stanowiskiem sądu, podatnik 

pytał o ochronę prawną a nie ocenę transakcji. Interpretacja indywidualna 

przepisów prawa podatkowego powinna pełnić również funkcję swoistej 

porady prawnej, zatem spełniać funkcję nie tylko gwarancyjną, ale również 

informacyjną (por. komentarz do art. 14b Ordynacji podatkowej (w:) C. Ko-

sikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, Ordynacja 

podatkowa - komentarz, Lex Omega 2007).  

                                                      
96 Por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dnia  19.12.2017  r., I SA/Po 

701/17, LEX nr 2431746,  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia  
11.10.2017  r., I SA/Łd 571/17, LEX nr 2388456, wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu  z dnia  28.09.2017  r., I SA/Po 683/17, LEX nr 2380923;   
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  z dnia  21.09.2017  r., III SA/Wa 
204/17, LEX nr 2393239; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  dnia  
29.08.2017 r., I SA/Po 290/17, LEX nr 2364520;  wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gdańsku  z dnia  19.07.2017  r., I SA/Gd 725/17, LEX nr 2347595;   
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia  6.07.2017  r., I SA/Gl 
299/17, LEX nr 2332753;   I SA/Łd 273/17 - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Łodzi  z dnia  5.07.2017  r., LEX nr 2328511.  

97 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie I SA/Kr 1380/16, Indy-
widualna interpretacja podatkowa, LEX nr 2197885. 
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 Innym ciekawym rozstrzygnięciem jest uznanie za nadużycie już samo 

złożenie wniosku o interpretację - wyrok NSA z dnia 25.09.2015r. (I FSK 

578/15)! 

W takiej sytuacji istotne wątpliwości budzi dostępność opinii zabezpieczającej 

(z uwagi na wysoki jej koszt) oraz czas jej wydania (Minister ma 6 miesięcy na 

rozpatrzenie wniosku od daty jego otrzymania) – na co zwracał uwagę 

Rzecznik Praw Obywatelskich w swojej opinii do projektu ustawy98.  

W obecnej wersji znaczenie gwarancyjne opinii zabezpieczającej staje 

się niewielkie. Założeniem ustawodawcy było wydawanie ok. 46 rocznie, a do 

stycznia 2018 r. złożono zaledwie 14 wniosków, w tym wydano 1 opinię po-

zytywną. Przedsiębiorcy raczej nie będą korzystać z tej formy ochrony, a jeśli 

już, to wyłącznie skorzystają bardzo duże podmioty. Zaproponowana cena, 

czas trwania postępowania w sprawie wydania opinii, a przede wszystkim 

zakres danych koniecznych do przedstawienia Ministrowi Finansów, to czyn-

niki, które powodują nieatrakcyjność tego instrumentu. Niezrozumiałym jest 

również to, dlaczego zmiana opinii jest  możliwa tylko w sytuacji sprzeczności 

z orzecznictwem TK lub orzecznictwem TSUE. Kryterium zmiany powinna 

być zawsze sprzeczność z prawem, czego dowodem może być m.in.: sprzecz-

ność z orzecznictwem TSUE, TK lub sądów administracyjnych. Taka sytuacja 

może powodować ryzyko długoletnich postępowań a tym samym znaczących 

kosztów po obu stronach oraz co najważniejsze „akceptowanie” bezprawnego 

stanu. Nawet w uzasadnieniu projektu zmiany MF czytamy, że to „orzecz-

nictwo ukształtuje kierunki klauzuli”.    

Polski ustawodawca wybrał rozwiązanie polegające na kompletnym 

wyłączeniu sytuacji, które mogą być przedmiotem działań polegających na 

unikaniu opodatkowania, z możliwości uzyskania interpretacji indywidualnej – 

                                                      
98 Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził swoje zaniepokojenie w piśmie skierowanym do MF 

(nr V.511.25.2017.EG): „Istnieje obawa, że organy mogą automatycznie powoływać się na 
klauzulę wskazując, że mamy do czynienia z uzasadnionym przypuszczeniem, iż opisane 
działania podatnika prowadzą do uzyskania w sztuczny sposób korzyści podatkowych. 
W konsekwencji będą wydawać mniej interpretacji indywidualnych. W takiej sytuacji 
podatnikom pozostanie ubieganie się o opinię zabezpieczającą (art. 119w i nast. Ordynacji 
podatkowej). Osoba, która taką opinię uzyska, podlega ochronie przed zastosowaniem 
klauzuli. Opinie zabezpieczającą wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych 
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania 
wniosku zainteresowanego a wniosek podlega opłacie w wysokości 20 000 zł”. 
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w związku wieloma wątpliwościami podatników, należałoby dokonać 

ponownej oceny tych przepisów. 

W tym względzie  właściwym byłaby również modyfikacja art. 188 OP99 

oraz jak najszybsze przygotowanie materiałów wyjaśniających stosowanie 

klauzuli w formie np. wytycznych, jak również zmiany w zakresie wniosku 

o indywidualną interpretację – dla podatników, którzy mają wątpliwości 

w zakresie stosowania przepisu a nie oceny stanu faktycznego, czyli mody-

fikacja art. 14b § 5b. 

 

Prawo do działań optymalizujących: 

Prawem przysługującym każdemu podatnikowi (potwierdzonym w orzecz-

nictwie sądowym oraz stanowisku Ministerstwa Finansów), jest osiąganie zało-

żonych celów gospodarczych, przy wykorzystaniu takich legalnych działań, 

które zapewniają minimalizację ciężarów podatkowych. W związku z tym, 

zakres omawianych przepisów powinien w jak największym możliwym 

zakresie uwzględniać zasadę proporcjonalności, a mając  to na względzie, 

dyspozycja przepisów powinna odnosić się jedynie do działań będących 

agresywnym unikaniem opodatkowania, których wyłącznym celem jest uzys-

kanie korzyści podatkowych, o charakterze sztucznym.  

Przy ocenie sposobu faktycznego korzystania podmiotów prawa z ich 

uprawnień przysługujących na płaszczyźnie prawa prywatnego, które w wyko-

naniu ma skutki prawnopodatkowe, należy uwzględnić prawo podatnika do 

optymalizacji ciężarów publicznoprawnych. W obowiązującym stanie praw-

nym nie występuje bowiem norma nakładająca na podatnika obowiązek działa-

nia dla powstania zobowiązania w najwyższej - określonej w ustawie -wyso-

kości (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., sygn. akt 

K 4/03, OTK-A 2004/5/41). Co więcej, żaden przepis prawa podatkowego ani 

orzecznictwo, ani też doktryna prawa nie zabraniają podatnikowi wyboru 

takiego rozwiązania zgodnego z prawem i rzeczywistością, które byłoby dla 

niego - przy podejmowaniu decyzji gospodarczych - bardziej korzystne na 

gruncie prawa podatkowego.  

                                                      
99 Art. 188 O. P. „Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeże-

li przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba że okolicz-
ności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem”. 
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Wybór drogi optymalnie opodatkowanej jest wolnym wyborem każdego 

podatnika i nie może podlegać kontroli organów podatkowych (por. glosa 

B. Brzezińskiego i M. Kalinowskiego do wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 7 listopada 1991 r., SA/Po 1198/91, OSP 1993 nr 10 

poz. 204/; pogląd ten przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 

10 lipca 1996 r., sygn. akt SA/Ka 1244/95, publik. w Centralnej Bazie Orzeczeń 

Sądów Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/)100. Wskazuje się wręcz, 

iż „nie ma żadnej ku temu podstawy prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, 

że strony powinny zawsze regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób 

najbardziej dla fiskusa korzystny” (Z. Radwański, Glosa do wyroku NSA z 10 

listopada 1999 r., SA/Bk 289/99, publ. OSP 2000/9/135).  

Czy w dyspozycji normy art. 119a są tylko czynności działania czy 

zaniechania również, np. brak sprzedaży w grudniu aby nie przekroczyć limitu 

do bycia podatnikiem Vat? Czy w odpowiedzi na wątpliwości przedsiębiorców 

będzie działać inna klauzula generalna - klauzula in dubio pro tributario? Czas 

pokaże… Dla zniwelowania wątpliwości można by rozszerzyć zakres 

wyłączeń w art. 119b OP, które z mocy celu i „ducha” ustawy nie będą 

traktowane jako unikanie opodatkowania.  

W treści uzasadnienia do zmian ustawy wyraźnie akcentowana jest akc-

eptacja planowania podatkowego, jednak bez wskazania, w jaki sposób odróż-

nić je od działań nieakceptowalnych; brak choćby wskazówek tworzy duży 

problem dla podatników. Dlatego Ministerstwo pracuje nad „Listami praktyk” 

– ale dotyczą one głównie zmian w ustawie o Vat a nie klauzuli określonej 

w dziale III Ordynacji podatkowej. Pożądanym zatem staje się przygotowanie 

narzędzi pomocnych w identyfikacji transakcji, w kwestii postrzegania okreś-

lonych konstrukcji podatkowych jako zakazane. Analiza obecnych wniosków 

o interpretację przepisów prawa pokazuje, że podatnicy nie potrafią się odna-

leźć w aktualnych przepisach i są niepewni swoich praw np. skorzystania z niż-

szego opodatkowania w przypadku przekazania dzieciom przedsiębiorstwa. 

Patrząc na doświadczenia innych krajów dokumenty typu „soft law” mogłyby 

stanowić pomoc przedsiębiorcom w interpretowaniu zawiłych konstrukcji i de-

finicji prawnych. Rozumienie procesu można by przedstawić w postaci swois-

                                                      
100 Por. Wyrok NSA z dnia 12.11.2010 r., II FSK 955/10, Lex nr 745981; wyrok WSA we 

Wrocławiu z dnia 8.02.2005 r., I SA/Wr 1114/03, Lex nr 714230; R. Zelwiański, Wątpliwe 
zmiany w Ordynacji podatkowej i ustawie o NSA, Przegląd podatkowy nr 4/2003, str. 52. 
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tego rodzaju diagramu - „testu zgodności czynności/transakcji”, którego pro-

pozycję przedstawiam w załączniku nr 3. Diagram oraz test zgodności czyn-

ności w aspekcie ryzyka kwalifikacji unikania opodatkowania. Taki test 

przyczyniłby się w znaczącym stopniu w edukacji podatników – stanowiłby 

pomocne narzędzie w interpretowaniu klauzuli – zapisanej językiem trudnym 

dla przeciętnego podatnika prowadzącego biznes 101.  

 

Załącznik 3. Diagram oraz test zgodności czynności w aspekcie ryzyka 

kwalifikacji unikania opodatkowania  

 

Praktyka stosowania klauzuli pokazuje, że poprawy wymaga również pro-

wadzenie postępowania przez organy. Decyzje organów powinny być oparte  na 

konkretnych danych, a nie domysłach, czy odczuciach. „Uzasadnione przypusz-

czenie”, że elementy danego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego mogą być 

przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a ustawy, musi być oparte 

na obiektywnych racjach, poparte zbiorem argumentów, motywów, pobudek. Jak 

podkreśla się w orzecznictwie sądowym nie jest wymagana stuprocentowa pew-

ność, czyli całkowite przekonanie o zaistnieniu podstaw do stwierdzenia unikania 

opodatkowania, jednakże nie wystarcza również samo "przypuszczenie" wydania 

decyzji opartej o art. 119a OP, jeśli nie jest ono wystarczająco uzasadnione, czyli 

umotywowane w kontekście przesłanek do wydania takiej decyzji, określonych 

w art. 119a-119f OP102 a realizując uprawnienia dyskrecjonalne, organy muszą brać 

pod uwagę fakt, że granicę ich działań każdorazowo wyznaczają zasady praworząd-

ności i proporcjonalności. Zgodnie z zasadą proporcjonalności środki podejmowane 

przez kompetentne organy powinny zapewnić realizację celu i nie powinny prze-

kraczać granic tego, co jest niezbędne dla jego osiągnięcia. Prowadząc zaś postępo-

wanie organy podatkowe powinny przestrzegać zasad wskazanych w niniejszym 

artykule, w szczególności: zupełności materiału dowodowego, oceny prawdy obiek-

tywnej w oparciu o wszystkie okoliczności sprawy, oceniane we wzajemnym po-

wiązaniu i odniesione do realiów konkretnego przypadku, domniemaniu legalności 

a nie ukierunkowanym działaniu z przyjętą z góry tezą. 

                                                      
101 Np. Nowa Zelandia, Belgia, Wielka Brytania – jako  „General Anti-Abuse Rule (GAAR) 

guidance” 
102 Por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia  5.12.2017  r., I 

SA/Gl 804/17, LEX nr 2412392.   
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Klauzula zatem nie powinna uniemożliwiać realizacji celów gospodarczych w ko-

rzystny podatkowo sposób. Granicę pomiędzy zjawiskami uznawanymi za agre-

sywne unikanie opodatkowania oraz dopuszczalnym planowaniem podatkowym 

wyznacza sam podatnik, poprzez faktyczne planowanie a następnie rzeczywiste re-

alizowanie swych celów. Jeżeli będą to działania sztuczne nakierowane na wy-

łącznie uniknięcie opodatkowania – wystąpi ryzyko zakwestionowania takich 

czynności przez organ. W przypadku wątpliwości to sądy dopełnią treścią normę 

klauzuli w odniesieniu do konkretnego przypadku. Na przewidywalność orzeczeń 

będziemy musieli jeszcze poczekać.  

 

Funkcjonalna ocena klauzuli: 

W związku z przeprowadzoną analizą kompletu normatywnego można wysu-

nąć wnioski, że konstrukcja klauzuli wprowadzona w Polsce nie odbiega znacząco od 

innych wprowadzonych w pozostałych krajach, jednakże z całą mocą można stwier-

dzić, że brak jest dokumentów w postaci choćby „soft law” – wytycznych, poradni-

ków, dobrych praktyk, które wskazywałyby kierunki zastosowania, wyjaśniały wąt-

pliwości - które jak widać istnieją – a funkcjonują na arenie międzynarodowej. Można 

mieć również wątpliwości, czy stopień precyzji przepisów jest wystarczający, aby 

sprostać wymogom stawianym przez Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym, że 

co do zasady organem właściwym do stosowania klauzuli jest Minister  Finansów, na-

leży zakładać, że jedynym skutecznym środkiem do uchylenia decyzji wydanej przez 

Ministra będzie skarga do sądu administracyjnego. 

Problemem funkcjonalnym, w przypadku zasady przewidywalności orzecz-

nictwa, staje się dostęp do wiedzy dla adresatów zwykłych norm i decyzji, co 

wpływa na skuteczność przewidywania przyszłych rozstrzygnięć. Również 

w zakresie obecności w klauzulach luzu decyzyjnego, a tym samym „dopełniania 

treścią” normy poprzez sądowe stosowanie prawa, może być ono badane przede 

wszystkim na podstawie doświadczeń z procesu stosowania prawa, a zatem 

musimy jeszcze poczekać na jakąkolwiek ocenę stosowania klauzuli103.  

 

Ocena zakładanych mierników w projekcie ustawy: 

W przypadku analizy wskaźników i efektów po wejściu w życie ustawy 

należy zauważyć, że w 2016 r. kontrole skarbowe zakwestionowały firmom 

                                                      
103 Por. L. Leszczyński, Stosowanie generalnych…, op.cit. 



FONS 2018 / 2 (9) 85

działania polegające na generowaniu sztucznych strat, obniżających podatek 

CIT o ok. 3 mld zł (rok wcześniej 0,3 mld zł). Należy zauważyć stały spadek 

z roku na rok wpływów z CIT w relacji do PKB, w 2007 r. sięgały 2,7 proc., 

a w 2016 – już 1,78 proc. PKB. Prawie 10 mld euro wyniosły straty Polski 

z tytułu unikania opodatkowania w CIT w 2015 r. – podał Dominik Gajewski, 

prof. SGH104. Oszacowano, że istnieje około 600 sposobów unikania opodat-

kowania. Ich cechą wspólną jest generowanie przez zagraniczne korporacje 

działające na terytorium Polski różnego rodzaju sztucznych „kosztów dzia-

łalności”, które istotnie ograniczają dochód do opodatkowania podatkiem 

CIT105. A zatem na efekty ustawy musimy jeszcze poczekać, ponieważ oprócz 

efektu zastraszenia „małego przedsiębiorcy” i problemów omówionych w ni-

niejszym artykule spektakularnych korzyści jeszcze nie widać. Te są widoczne 

- na gruncie podatku Vat, ale z drugiej strony należy zadać pytanie: jaka jest 

skala zatrzymanego podatku Vat, który następnie po wyrokach sądowych 

będzie musiało państwo polskie zwrócić podatnikom ?. Z moich szacunków 

wynika, że bardzo duża grupa przedsiębiorców uczciwie działająca, nie miała 

w ogóle świadomości, że uczestniczy w tzw. karuzelach podatkowych, a co za 

tym idzie ma wszczęte postępowania ws. podatku vat - na kilka lat, który 

według moich ustaleń organy będą zobowiązane zwrócić.  

Żyjemy w czasach ciągłego uelastyczniania procesu stosowania prawa, 

a tym samym zwiększającego się ryzyka i stawiania pytań o zakreślenie granic 

elastyczności prawa oraz luzu decyzyjnego organów administracji. Klauzula 

generalna jest szczególną konstrukcją w systemie prawa z uwagi na doniosłość 

aksjologiczną. W sporze o wprowadzenie klauzuli zauważalna jest walka po-

między dwoma nurtami poglądów na kwestie czym jest prawo: czy jest ono by-

tem ontologicznie jednorodnym np. językowym (pozytywizm) czy też natury 

aksjologicznej – formalnej, realnej oceny zjawisk prawnych. Czy powinniśmy 

klauzulę postrzegać jako przepisy odsyłające do reguł i zasad pozaprawnych, 

czy jako nakaz samodzielnego oceniania i formułowania skutków prawnych 

zgodnie z owymi ocenami? A może jako koncepcja zakładająca, że treść 

                                                      
104 A. Cieślak-Wróblewska, Ponad 40 mld zł luki w podatku CIT, Budżet i podatki, 

Rzeczpospolita, 3.03.2018 r.  
http://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/303169813-Ponad-40-mld-zl-luki-w-podatku-CIT.html, 
(dostęp 3.03.2018 r.). 

105 http://niewygodne.info.pl/artykul8/03659-Chciwosc-korporacji-powoduje-wielka-luke-w-
CIT.html, (dostęp 25.02.2018 r.). 
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klauzul nie jest determinowana przez pozaprawne normy ani swobodę oceny 

organu stosującego prawo, a intencję prawodawcy, której należy poszukiwać 

w samym systemie prawa (koncepcja intencjonalistyczna)106? 

 Konkludując, za Michaelem J. Graetzem można stwierdzić, że „konstruk-

cja podatkowa to transakcja zawarta przez bardzo mądrych ludzi, która, pomi-

nąwszy kwestie podatkowe, byłaby bardzo głupia”107. W większości przypad-

ków wśród celów prowadzonego biznesu jest maksymalizacja zysków realizo-

wana poprzez m.in.  minimalizowanie obciążeń podatkowych. Zatem jaką wa-

gę na szali fiskusa będą stanowić inne realizowane cele gospodarcze przedsię-

biorcy, a jaką potencjalne ryzyko unikania opodatkowania? Taką wagę - jak 

realne podejmuje działania, czy dołożył należytej staranności i jakimi 

dowodami będzie dysponował podatnik, zwracając uwagę na fakt, że opinia 

szefa KAS nie jest opinią wiążącą sądy administracyjne. Związanie takie nie 

wynika z żadnego przepisu prawa, a ustanowienie w tej mierze regulacji 

ustawowej wymagałoby jej skonfrontowania z normami konstytucyjnymi108 - 

rysunek nr 1. Stąd wzrasta znaczenie i jakość dokumentacji wewnętrznej 

przedsiębiorców: strategii, planów budżetowych, notatek ze spotkań, a także 

niezależnych ekspertyz i analiz – jako źródło dowodowe, uzasadnienie celów, 

ich wagi jak i powagi.  

 

 

 

                                                      
106 S. Piekarczyk, Wielokierunkowa nieostrość w sądowym stosowaniu prawa. Intencja 

prawodawcy a dyskrecjonalność sędziowska – antynomia czy kongruencja? (w:) L. 
Zacharko, Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym, Katowice 2016, s. 169-180.  

107 G. Kujawski, Klauzula generalna unikania opodatkowania. Komentarz do zmian w 
ordynacji podatkowej. Granice regulacji, Warszawa 2017, s. 13. 

108 Por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5.12.2017 r., I 
SA/Gl 804/17, Lex  nr 2412392. 
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Rysunek nr 1. Bilans celów i praw podatników w aspekcie unikania  

 opodatkowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Załącznik 1a – następna strona 
 

• Głównym celem 
osiągnięcie korzyści 
podatkowych - 
Unikanie 
opodatkowania. 

       Prawa konstytucyjne: 
• Swoboda działalności 

gospodarczej, 
• Ochrona praw nabytych, 
• Ochrona majątku 

prywatnego, 
• Pewność prawa, 
• Bezpieczeństwo, zaufanie, 
• Proporcjonalność i równe 

traktowanie 
Prawa własności i wolności: 
• Maksymalizacja 

rentowności, 
• Minimalizacja obciążeń i 

kosztów, 
• Wzrost wartości firmy, 
• Strategiczne cele rynkowe, 

handlowe, gospodarcze. 
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Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania  

 

 

CZYNNOŚĆ, ZESPÓŁ 
CZYNNOŚCI DOKONANE 

PRZEZ 
te same lub różne podmioty 

NIELEGAL
NE 

CZYNY 
ZABRONIONE 
ART. 199A O.P. 

 

LEGALNE 

 

  

  

przede wszystkim w celu 
korzyści podatkowej 

sprzeczna z 
przedmiote
m przepisu 
ustawy 
podatkowej 

sprzeczna  
z celem 
przepisu 
ustawy 

 

sposób 
działania 
sztuczny 

 

 

  

-niepowstanie, odsunięcie w 
czasie, obniżenie zob. 
podatkowego 
- powstanie lub zawyżenie straty 
podatkowej 
-powstanie nadpłaty lub prawa 
do zwrotu podatku albo 
podwyższenie  

 

 

 

umowy  
o unik.  
podwójnego 
opodatkowania  

 nie zostałby zastosowany przez 
podmiot 

 
sztuczna struktura 

 

chara
kter 
czyn
ności 
 

Zastosowanie, gdy wskazane 
przez podatnika cele 
ekonomiczne i/lub gospodarcze 
są mało istotne  

 

gł. celem 
transakcja lub 
utworzenie 
struktury 

 

 
działający rozsądnie 

 

Kierujący się zgodnymi z 
prawem celami, innymi niż 
osiągnięcie korzyści podatkowej 
sprzecznej z przedmiotem 
i celem ustawy 

 

Przypadki wymienione w art. 119 c § 2 

 

 
 

 

Nie ma zastosowania w przypadkach wymienionych w art. 119b § 1 

 
VAT 

(schemat odrębny) 
 

Czy zachodzą przesłanki, czy zakwestionowane przez organ  

Ciąg dalszy wykresu na stronie następnej 
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Ciąg dalszy wykresu ze strony poprzedniej
 Czy zachodzą przesłanki, czy zakwestionowane przez organ  
            

         
 

  

Czynność/czynności miały treść i sens 
ekonomiczny oraz były zgodne z przepisem 
ustawy podatkowej 

 
Klauzula nie dotyczy 

 
 

W przypadku 
postępowania szef 
KAS umarza 
postępowanie albo 
przekazuje sprawę 
właściwemu 
organowi 
podatkowemu 

 
    

       

            

Pominięcie tej 
czynności – 
uznanie za niebyłą 

 

Próba odtworzenia 
przebiegu zdarzeń 
w taki sposób jaki 
byłby właściwy 
gdyby nie działał  
z zamiarem 
osiągnięcia 
korzyści (tzw. 
reklasyfikacja) 

       

            

   

Strona wskazuje 
czynność 
odpowiednią 
(funkcja 
gwarancyjna) 

       

            

 

 

    

Prawo do 
skorygowania 
przez stronę 

 

Przysługuje przed 
wydaniem decyzji  
w I instancji  
w terminie 14 dni 

 

 

Decyzja określająca lub 
ustalająca lub inna 
odpowiednia z pouczeniem 
o prawie wniosku o opinię 
Rady 

    
nie 
 

               tak 

         

  
 

  
Prawo do skorygowania 
przez inny podmiot niż 
strona 

  Usunięcie korzyści 

            

 
Tryb odwoławczy  

     
Postępowanie 
umorzone 

            

     
Prawo do złożenia wniosku 
o opinię Rady ds. PUO 

 

Prawo do 
złożenia 
wniosku  
o stwierdzenie 
nadpłaty lub 
zwrot podatku 

  

 
Sąd administracyjny  
(postępowanie II 
instancyjne) 

        

            

KAS może 
zasięgać 

opinii Rady 
PUO tak nie 

 tak nie 
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Załącznik 1b 

VAT 
CZYNNOŚCI Z ART. 5 UST. 1 

 

- ODPŁATNA 
DOSTAWA W  RP 
- EKSPORT 
- IMPORT 
- WEWNĄTRZ- 
WSPÓLNOTOWE 
NABYCIE, 
- DOSTAWA 

 +   
SPEŁNIONE WARUNKI USTAWY   
 Z ZACHOWANIEM WARUNKÓW ORAZ 

FORM OKREŚLONYCH W PRZEPISACH 

BĄDŹ NIE 
 

                     Cel zasadniczy   

KORZYŚĆ PODATKOWA SPRZECZNA 

Z CELEM PRZEPISU 
  

 
 

 
 

NADUŻYCIE PRAWA   
 

   

ODTWORZENIE SYTUACJI KTÓRA 

ZAISTNIAŁABY PRZY BRAKU 

CZYNNOŚCI STANOWIĄCYCH 

NADUŻYCIE PRAWA 

  

 
   

ZAPŁATA PODATKU NALEŻNEGO 
(+ ODSETKI)   

 
   

DODATKOWE SANKCJE 
 (20%, 30%, 100%)   

 

KRYTERIA: 
DOBRA WIARA,  

NALEŻYTA 
STARANNOŚĆ 
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Załącznik 1c 
Procedura wszczęcia lub przejęcia postępowania przez szefa KAS 

            

 wszczęcie 
postępowania 
podatkowego  

         

 przejęcie  
w całości lub 
części do 
dalszego 
prowadzenia 

         

            

 
przejęcie 
kontroli celno-
skarbowe 

 

   

zawieszenie jej z urzędu i wszczęcie 
postępowania podatkowego (oraz 
doręczenie postanowienia  
o przejęciu postępowania) 

 w przypadku 
podatków 
określonych, 
ustalonych 
przez samorząd 
- na wniosek 
postęp. / lub 
przejęcie 

         

       do zawieszonej stosuje się  
art. 201 § 3 i 206 

Przekazanie akt sprawy 
(może dołączyć własne stanowisko na piśmie) 

       

            

 Rada PUO 
  Wydanie OPINII 

z uzasadnieniem i zdaniami odrębnymi 

            

Zaproszenie 
w posiedzeniu 
Rady przez 
RPUO 

 szef 
KAS 

 

Strona 
może 
dostarczyć 
dodatkowe 
dokumenty 

  

 

  

 

 

       Strona  Szef KAS 

            

                nie wydanie w terminie 

            

       
oznacza zasadność zastosowania art. 
119a 

            

 
Ciąg dalszy wykresu na stronie następnej 

3 m-ce od 
przekazania akt 
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Ciąg dalszy wykresu ze strony poprzedniej 

 
Zachodzą przesłanki art. 119a      

          

tak    nie      

 
      

umorzenie 

postępowania 

         

 Decyzja z zastosowania art. 119a  

 

 

 

przekazanie 

właściwemu 

organowi 

podatkowemu 

    

 

     

 W przypadku przyjętej 

kontroli celno – skarbowej 

przekazuje kontrolę 

organowi podatkowemu 

 

     

          

     
Tryb 

odwoławczy 
   

          

 
 
 
 
 
 
 
 

po
st

an
ow

ie
ni

e 
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Załącznik 2 
Środki ochrony 

Opinia 
zabezpieczająca 

 

Interpr
etacje 
podat-
kowe 

Opinia Rady 
w trakcie 

postępowania 
 

Wytyczne 
„soft law”, 
dobre 
praktyki, 
rekomendacje 

Utrwalo
na 
praktyka 
inter. 
oraz 
klauzula 
In dubio 
pro 
tribu-
tario 

 
 
 
 
Wiedza 

Profila
ktyka 

Rzecznik 
Praw 
Przedsię-
biorcy 

       
 

 
 

Wniosek 
+ 20.000 
zł 

  
Organ I instancji pyta Szefa KAS  
o opinię, zgodnie z art. 14b§5b  
i §5c czy ma zastosowanie art. 119a 

    

          
Minister 
Finansów 
 

 

Istnieje 
przypuszcz
enie art. 
119 

 

Istnieje 
przypuszcze-
nie art. 119 

 

Przygotowa
nie i groma-
dzenie do-
kumentacji 
strategii 
działania, 
analiz, bud-
żetów (itp.) 
niezależnyc
h ekspertyz 

 Udział 

          

   
Odmowa 
wydania 

 
Wydanie 
interpretacji 

    

 
6  
m-cy 

        

          
Opinia         

 
 

 
 

 
 

    

Pozytywna  
Nie 
doręczono 
w terminie 

 
Może zmienić lub odroczyć jeżeli 
sprzeczna z orzecznictwem TK lub 
TSUE 

  

 

 

        

Wyłącza 
możliwość 
zastosowania art. 
119a 

      
Opublikowanie  
w BIP 

          
   skarga    
 

    

Podstawy: 
Zarzut naruszenia przepisów 
postępowania, 
Dopuszczenie się błędu wykładni, 
Niewłaściwa ocena co do 
zastosowania przepisu prawa 
materialnego 
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Załącznik 3 
   konstrukcja / porozumienie / czynności / plan    

          

   konstrukcja i jego skutki (1)    

          

  – Zidentyfikuj wszystkie kroki, etapy tworzące transakcje 
– Ustal cele, określ rolę każdego etapu  

w kontekście ekon.,  handl., prywatnym, podatkowym, innym 
(zdobądź wiedzę na każdym etapie) 

– Zidentyfikuj skutki podatkowe transakcji, ustal przepisy ustaw, 
które mają/mogą mieć do niej zastosowanie oraz postanowienia, 
których się do niej nie stosuje 

  

          

   unikanie opodatkowania (2)    

1. Jeśli to konieczne 
powtórz kroki testu 
abyś wystarczająco 
potwierdził cel 
i powód działania.  
2. Zbierz dokumenty 
dowodowe 
3. Zrób test 
zgodności 
i wiarygodności 
dowodów 

 – Cel i przedmiot ustawy – ustal cel  
w zakresie odpowiednich przepisów, kontekst 
prawny, orzecznictwo,  warunki, wszelkie istotne 
materiały 

– Zidentyfikuj wszelkie fakty, cechy, atrybuty 
faktycznych  Twoich czynności 

– Cel podmiotu - zbadaj cały proces z 
punktu widzenia rzeczywistości handlowej i 
skutków ekonom.  
z uwzględnieniem odniesień do faktów, cech i 
atrybutów,  które muszą być spełnione aby 
realizować cel ustawy 

– Oceń korzyści  podatkowe oraz pozostałe  

 *możesz 
potrzebować 
rozważyć zbieg 
przepisów, dla 
ustalenia warunków 
jakie muszą być 
spełnione, aby dane 
działanie spełniało 
cel ustawodawcy 

          

   (3) Ocena: Czy twoje działanie z punktu widzenia ekon, 
gosp, handl jest realistyczne - z użyciem odpowiednich 
przepisów jest zgodne z celem i przedmiotem ustawy 
(ustawodawcy) 

   

      tak                                    nie      

   celem / efektem jest unikanie opodatkowania    

Klauzula 
nie 
dotyczy 

         

   incydentalne, 
przypadkowe 

 zidentyfikuj inne 
czynniki 

 nie są integralną częścią 
postępowania w kierunku 
unikaniu opodatkowania 

          

                  tak    są incydentalne, 
niezamierzone  

       

   

Rozważ: 
– identyfikacja wszelkich innych celów lub 

skutków, bądź czynności, które nie są 
integralną częścią konstrukcji ws. unikania  

– czy uniknięcie opodatkowania następuje 
naturalnie np. standardowa darowizna bądź  
wynika z innych celów, a nie jest samo 
w sobie celem końcowym uniknięcie 
opodatkowania 

  są ogólne , naturalne 
ze swej natury np. 
leasing 

nie będzie 
w stanie 
udowodnić 

         

            tak 
 

          nie     

ma zastosowanie klauzula przeciwko opodatkowaniu 
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Test zgodności dla poszczególnych etapów badania  ETAP I 
ZAGADNIENIA TAK/NIE 
Czy czynność zawiera elementy racjonalne i gospodarczo 
uzasadnione. 

 

Czy działania są związane z faktycznymi zdarzeniami 
i przepływem pieniądza. 

 

Oceń czy dana konstrukcja występuje również u innych 
niezależnych podmiotów. 

 

Oceń sytuację finansową w wariancie z korzyścią podatkową 
oraz bez niej – jaką osiągnął by „standardowy podatnik” 
w danej sytuacji. Dokonaj symulacji wyliczeń wyniku. 

 

Oceń wszelkie inne konsekwencje dla uczestniczących 
podmiotów w kontekście gospodarczym, rynkowym, 
podatkowym. 

 

Oceń zmianę sytuacji podmiotów uczestniczących w 
czynnościach, bądź sekwencji czynności. 

 

Przeanalizuj formę i treść czynności – czy inna forma czynności 
była by bardziej adekwatna do osiągnięcia celu. 

 

Rozważ czy w sekwencjach czynności występują elementy 
zbędne. Czy dało by się osiągnąć cel w sposób prostszy. 
Czy występują formy kompensujące, bartery bądź inne formy 
niepowodujące przepływu pieniądza. 

 

Sprawdź czas w jakim przeprowadzono transakcję i warunki. 
Czy tempo i sekwencja mają związek z okazjami rynkowymi, 
biznesowymi, czy tylko podatkowymi. 

 

Sprawdź czy Twoje działanie jest racjonalnie uzasadnione.  
Sprawdź czy w którymś z etapów występują „wymyślone, 
nienormalne” czynności. 

 

Ustal i oceń wszystkie powiązania, oceń konsekwencje 
w przypadku gdyby czynności były dokonane między 
podmiotami niezależnymi. 
Czy podmioty działają na warunkach rynkowych. Jeśli nie jakie 
elementy różnicują konstrukcję/współpracę. 

 

W jaki sposób rozpoczęto bądź przeprowadzono czynności.   
Zbierz odpowiednią dokumentację, np. strategie, kalkulacje, 
badania rynkowe, notatki ze spotkań, niezależne opinie. 
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Test zgodności dla poszczególnych etapów badania  ETAP II 
Oceń czy czynność jest sprzeczna, czy zgodna z ustawą. 
Dokonaj umiejscowienia swoich czynności w pełnym schemacie 
działania normy prawnej 

 

Oceń skutki podatkowe gdyby klauzula nie miała zastosowania.  
Sprawdź czy dana czynność w ugruntowanej praktyce jest 
akceptowana przez organy podatkowe. 

 

Sprawdź czy ustawa promuje pewne korzyści podatkowe.  
Sprawdź czy czynność wykorzystuje luki w przepisach prawa.  
 
Test zgodności dla poszczególnych etapów badania  ETAP III 
Oceń czy należy złożyć wniosek o opinię zabezpieczającą.  
Sprawdź czy masz prawo do wystąpienia o interpretację 
podatkową. 

 

Oceń czy test jest adekwatny do celu ekonomicznego, 
gospodarczego, handlowego. 
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Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik  

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku 

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z dnia 24 listopada 2017 r., sygn. akt I OSK 1585/16 
  

1. Powołany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zasługuje na szersze 

omówienie nie tylko ze względu na niewielką ilość orzeczeń odnoszących się 

do kwestii zasad i trybu ujawniania wytworzonych przez b. organy bezpieczeń-

stwa PRL dokumentów, lecz z uwagi na szeroki kontekst społeczno-polityczny 

i normatywny tego zagadnienia. 

Przyjęcie koncepcji najpierw lustracji1 a potem udostępnienia materiałów 

wytworzonych przez organy bezpieczeństwa PRL2 stanowiło niewątpliwe 

odejście od deklarowanej na początku przemian idei „grubej kreski.” i tym 

samym obowiązującej do tego czasu linii politycznej. I właśnie względy poli-

tyczne wyznaczyły w procesie legislacyjnym uwarunkowania zarówno przed-

miotowe a wyrażające się w przyjęciu określonego zakresu udostępnianych 

materiałów jak i podmiotowe, określające krąg uprawnionych do zapoznania 

się z treścią wspomnianych informacji. 

Znaczące natomiast w stosowaniu takich regulacji wydają się przyjęte 

przez ustawodawcę uwarunkowania proceduralne, wyznaczające sposób reali-

zacji zarówno obowiązku poddania się lustracji jak i skorzystania 

z przyznanego uprawnienia do zapoznania się z zebranymi w okresie PRL 

przez ówczesne organy bezpieczeństwa informacji o osobach, które w rozu-

mieniu ustawodawcy pełnią funkcję publiczną. 

Względy racjonalności przemawiają zarazem, aby jako obowiązującą 

przyjąć metodę mieszaną, którą tworzą, jako regulacje szczególne, przyjęte 

regulacje ustawowe do których subsydiarnie (odpowiednio) będą stosowane 

istniejącej już procedury.  

                                                      
1 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 

lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz.U. nr 70, 
poz. 443 z późn.zm.) 

2 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 218, poz. 
1592 z późn.zm.), zwana dalej ustawą z 2006 r. 
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Takie rozwiązanie na pierwszy rzut oka wydaje się ze wszech miar uza-

sadnione, ale dla jego skuteczności niezbędne jest zachowanie co najmniej 

dwóch warunków. 

Pierwszy z nich to stosowanie w tworzeniu przepisów szczególnych jednoli-

tości terminologicznej dla ich zgodności a przynajmniej niesprzeczności z ter-

minologią pozostałych tekstów prawnych3, natomiast drugi odnosi się do wy-

mogu zachowania daleko idącej rozwagi w sposobie subsydiarnego stosowania 

innych przepisów.4  

Brak łącznego zachowania obu tych wymogów może bowiem prowadzić do 

sytuacji, w której rozumienie każdego z elementów stanu faktycznego z osobna 

nie budzi zastrzeżeń, jednak całościowa ocena tak zinterpretowanego zdarzenia 

może doprowadzić do wewnętrznie sprzecznych konkluzji, co wymaga jednak 

choćby skrótowego przedstawienia realiów niniejszej sprawy.  

 

2. Skarżący, powołując się na przepis art. 25 ustawy z 2006 r. skierował w dniu 

11 sierpnia 2015 r. do Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w War-

szawie o udostępnienie mu dokumentów, dotyczących sędzi Naczelnego Sądu 

Administracyjnego – B.A. 

Do wniosku dołączył pismo, w którym wniósł o wyłączenie z załatwienia 

wniosku pracownika Oddziału – K.K., podnosząc, że realizując wcześniejszy 

wniosek nie udostępnił mu wszystkich dostępnych materiałów. 

Wniosek o wyłączenie wspomnianego pracownika Dyrektor Oddziału oddalił, 

uzasadniając to brakiem przesłanek wyłączenia pracownika w rozumieniu art. 

24 § 1 kpa i jednocześnie informując, że postanowienie to może zostać zaskar-

żone jedynie razem ze skargą na decyzję.  

Mimo pouczenia C.K. odwołał się od powyższego postanowienia a odpowiedź 

Dyrektora Oddziału zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

                                                      
3 Zob. np. W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki: Teoria państwa i prawa, Warszawa 1980, 

s 387; M. Dębska: Komentarz do § 10 (w:) Zasady techniki prawodawczej. Komentarz, 
Lexis Nexis 2013. 

4 W tym miejscu należy przypomnieć, że w orzecznictwie sądowym „odpowiednie” stosowanie 
przepisów stwarza możliwość ich stosowania wprost, z modyfikacjami lub niemożność – 
zob. np. postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2006 r., sygn. 
K 31/06, OTK-A 9/06, poz. 135; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2009 r., 
sygn. V CZ 8/09, Lex nr 512970; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 
lipca 2009 r., sygn. FSK 449/08, Lex nr 524605.  
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w Warszawie, który postanowieniem z dnia 14 listopada 2014 r. (sygn, akt II 

SA/Wa 1889/14) skargę tę odrzucił.  

Z kolei rozpatrując wniosek CK o udostępnienie mu żądanych dokumen-

tów Dyrektor Oddziału IPN decyzją z dnia 6 lipca 2015 r. załatwił go odmow-

nie, uzasadniając to brakiem w zbiorach dokumentów organów bezpieczeństwa 

PRL a dotyczących interesującej C.K. osoby publicznej. 

Wnioskodawca od tej decyzji odwołał się do Prezesa IPN i zakwestiono-

wał wiarygodność ustaleń organu I instancji, dokonywanej przez pracownika, 

o którego wyłączenie wnosił. 

W odpowiedzi decyzją z dnia 15 lipca 2015 r. Prezes IPN utrzymał w mocy 

decyzję organu I a w uzasadnieniu wskazał, że dokonana wszechstronna kwe-

renda całości posiadanych materiałów archiwalnych nie doprowadziła do od-

krycia jakichkolwiek dokumentów, dotyczących osoby lustrowanej.  

Stwierdził również, że kierowane wobec pracownika IPN zarzuty odnosiły się 

do innej kwerendy, nie mającej związku z postepowaniem lustracyjnym a wie-

lość wniosków składanych przez C.K. uniemożliwia jego wyłączenie.  

Na tę decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warsza-

wie wniósł C.K., zarzucając nieuwzględnienie wniosku o wyłączenie pracownika 

IPN oraz zaniechanie przez IPN podjęcia poszukiwań w innych instytucjach. 

Wyrokiem z dnia 1 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w War-

szawie oddalił skargę C.K. jako bezzasadną i to zarówno w aspekcie materialnym 

(wielostronność poszukiwań i bezpodstawność zarzutu o niewiarygodności IPN 

oraz odmowy wyłączenia pracownika tej instytucji z uwagi na brak uprawdopodob-

nienie twierdzenia o braku jego bezstronności) oraz formalnym, albowiem uznał, że 

zgodnie z treścią art. 27 ust. 3 ustawy lustracyjnej tylko cofnięcie wniosku lub śmierć 

wnioskodawcy stanowią przesłanki umorzenia postępowania.  

W skardze kasacyjnej C.K. podniósł, że brak materiałów dot. osoby pu-

blicznej uzasadnia umorzenie postępowania lustracyjnego z uwagi na jego bez-

przedmiotowość a nie odmowę udostępnienia materiałów, zakwestionował 

również prawidłowość uznania w tej konkretnej sprawie braku przesłanek 

wyłączenia z postępowania pracownika IPN.  

Glosowanym wyrokiem Naczelny Sąd Administracyjny skargę kasacyjną 

oddalił a w uzasadnieniu stwierdził brak w niniejszej sprawie przesłanek nie-

ważności z art. 183 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępo-

waniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 
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z późn.zm.), nie podzielając zarazem zasadności podniesionych w środku od-

woławczym zarzutów, powielając co do istoty argumentację sądu I instancji 

i to zarówno, gdy chodzi o kwestię wyłączenia pracownika Instytutu jak i spo-

sób rozstrzygnięcia co do przyjętego sposobu zakończenia postępowania w for-

mie odmowy udostepnienia informacji.  

Przedstawione wyżej podstawowe elementy stanu faktycznego sprawy 

wskazują nie tylko na dwie kwestie szczegółowe, będące przedmiotem orzeka-

nia obu sądów a dotyczące oceny trafności odmowy wyłączenia pracownika 

IPN oraz sposobu rozstrzygnięcia merytorycznego, ale również ewentualnych, 

wzajemnych skutków odmiennej oceny każdej z nich.  

 

3. Rozpatrując pierwsze zagadnienie należy przypomnieć, że zarówno w dok-

trynie jak i orzecznictwie od wielu już lat zgodnie wskazywano na jej znacze-

nie dla przestrzegania zasady obiektywizmu z art. 7 kpa5,  

Podnoszono również, iż dla fakultatywnego wyłączenia pracownika w ro-

zumieniu art. 24 § 3 kpa nie jest konieczne nawet uprawdopodobnienie stronni-

czości pracownika, lecz wystarczy powstanie wątpliwości co do wykonywania 

przezeń uprawnień procesowych w sposób bezstronny, do których jednak nie 

należy fakt nieprawidłowego prowadzenia postępowania.6 

Odnosząc powyższe do realiów sprawy, to podnieść należy, że odmowa 

wyłączenia wspomnianego pracownika przez dyrektora oddziału, a podtrzy-

maną przez Prezesa Instytutu była motywowana tym, że zarzut udostępnienia 

przezeń tylko części materiałów całości dotyczył innej sprawy, a nadto skarżą-

cy składał wiele wniosków, co przy uwzględnieniu wniosku o wyłączenie mo-

gło powodować trudności w normalnym funkcjonowaniu Instytutu.  

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał stanowisko to za trafne, 

wskazując iż brak zaufania do prawidłowego wykonywania obowiązków za-

                                                      
5 Zob. np. Z. Janowicz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999, 

s.120-121; B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postepowania administracyjnego. 
Komentarz. 10 wydanie, Warszawa 2009, s. 135; P.M. Przybysz: Komentarz do art. 24 
(w:)Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, Lex/el 2018 i 
powołane orzecznictwo. 

6 Szerzej - Z.R. Kmiecik: Żądanie wyłączenia pracownika organu w postępowaniu administracyjnym, 
Przeg. Pr. Publ. nr 3/09, s. 66-74; A. Michalec-Dziedzic: Wyłączenie pracownika w postępowaniu 
administracyjnym - komentarz, orzecznictwo, przykłady, PPLiFS nr 9 /15, s. 18-24; wyrok WSA 
w Szczecinie z dnia 21 września 2017, sygn. II SA/Sz 551/17, Lex nr 2361426; wyrok WSA w Gdań-
sku z dni a 12 lutego 2015 r., sygn. III SA/Gd 859/14, Lex nr 1649969.  
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wodowych nie przesądza o braku bezstronności takiego pracownika, co znalaz-

ło należyte odzwierciedlenie w rozstrzygnięciach organów IPN. 

Taki pogląd w całej rozciągłości podzielił Naczelny Sąd Administracyjny 

podnosząc dodatkowo, że w skardze kasacyjnej nie uprawdopodobniono ist-

nienia okoliczności, mogących wywołać wątpliwości co do bezstronności pra-

cownika Instytutu.  

Odnosząc się do tej argumentacji nie sposób nie podkreślić, że skarżący 

wniosek o wyłączenie pracownika IPN uzasadniał faktem nieudostępnienia mu 

przez wspomnianego pracownika IPN kompletu dokumentów archiwalnych 

a dotyczących jego krewnego. 

Jednocześnie jednak w uzasadnieniu obu decyzji o odmowie wyłączenia 

wspomnianego pracownika brak jest stwierdzeń, pozwalających wprost na stwier-

dzenie czy było prowadzone w tej sprawie jakiekolwiek postepowanie wyjaśniające 

i jakie dało wyniki a zwłaszcza czy potwierdzono zasadność zarzutów.  

Te okoliczności zdają się jednak dowodzić, że sformułowany przez C.K. 

wniosek o wyłączenie tegoż pracownika nie do końca był niezasadny i chociaż 

jego przesłanką był nie tyle brak bezstronności tegoż pracownika, co raczej 

jego nierzetelność w wykonywaniu obowiązków zawodowych, to w tej kon-

kretnej sytuacji miały one szczególny wymiar.  

W zaistniałej sytuacji faktycznej uprzednie selekcjonowanie udostęp-

nianych dokumentów a tym samym wybiórcze dostarczanie informacji co do 

zasady prowadziło do tworzenia nieprawdziwego obrazu stanu faktycznego 

i w konsekwencji do fałszywych wniosków.  

Te właśnie przyczyny, jak można zasadnie domniemywać, legły u podstaw 

wykazywanego w tym względzie uporu skarżącego, który postanowienia o odmo-

wie wyłączenia skarżył nie tylko łącznie z odwołaniem od wydanej decyzji, ale 

w odrębnym i prawnie niedopuszczalnym postępowaniu zażaleniowym.  

Nie wdając się w tym momencie w rozważania co do faktycznych inten-

cji takiego urzędnika, nie sposób jednak nie zauważyć, że ten właśnie aspekt 

zagadnienia nie został wzięty pod uwagę ani przez organy IPN, ani też przez 

oba sądy. 

Nasuwa się przy tym uwaga, że takie działanie z pewnością nie pogłę-

biało zawartej w art. 8 kpa zasady zaufania skarżącego do organów, prowa-

dzących postępowanie administracyjne, która kładzie nacisk na uwzględnianie 
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słusznego interesu obywatela i poszanowanie reguł kultury administrowania,7 

w tym wskazania w uzasadnieniu, że argumenty strony zostały poważnie wzię-

te pod uwagę a odmienne od oczekiwań strony rozstrzygnięcie jest wynikiem 

istotnych powodów.8 

Takiego podejścia a zwłaszcza jasnego wyjaśnienia powodów odmowy uw-

zględnienia wniosku o wyłączenie trudno się dopatrzeć nie tylko w zaskarżonych 

rozstrzygnięciach dyrektora oddziału i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale rów-

nież i w aprobujących taki punkt widzenia wyrokach obu sądów administracyjnych. 

  

4. Osobnego rozważenia wymaga kwestia przyjętego przez IPN i zaaprobowa-

nego jako prawidłowy przez sądy administracyjne sposobu rozstrzygnięcia 

wniosku skarżącego i wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji 

w sytuacji braku jakichkolwiek materiałów archiwalnych, odnoszących się do 

konkretnej osoby.  

Jako podstawę prawną takiego rozstrzygnięcia przyjmowano przepis art. 27 

ust. 1 ustawy lustracyjnej, zgodnie z którym organ IPN odmawia udostępnienia 

informacji, gdy takie udostępnienie jest niemożliwe, albo gdy wniosek nie do-

tyczy osoby publicznej w rozumieniu art. 22 tej ustawy. 

Wskazywano również, że w tej sytuacji nie ma zastosowania instytucja umo-

rzenia postępowania z art. 105 § 1 k.p.a., które następuje – zgodnie z posta-

nowieniami art. 27 ust. 3 ustawy – tylko w razie cofnięcia wniosku lub śmierci 

wnioskodawcy.  

Przedstawionego wyżej sposobu interpretacji w świetle regulacji ustawo-

wych nie sposób uznać za trafny z następujących przyczyn: 

– zgodnie z treścią art. 26 ust.1 ustawy lustracyjnej udostępnienie informacji 

następowało poprzez umożliwienie zapoznania się wnioskodawcy z treścią 

dokumentów, będących nośnikami informacji.  

 

Jednocześnie jednak tak określone prawo dostępu do informacji o wy-

mienionych w tym przepisie osobach publicznych, zgodnie z treścią art. 22 ust. 

                                                      
7 Szerzej – zob. np. B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. 

Komentarz, Warsza2009, s. 62-62 i powołaną tam literaturę przedmiotu i orzecznictwo 
sądowe. 

8 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 października 2017 
r., sygn. II SA/Sz 768/17, Lex nr 2402183. 
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3 lustracyjnej podlegało wyłączeniu w zakresie tzw. danych wrażliwych (np. 

pochodzenie etniczne czy wyznanie), czy danych adresowych. 

Ponadto, na podstawie odrębnej regulacji wyłączono dostęp do osób publicz-

nych, figurujących w istniejącym w tym czasie i przechowywanym w zasobach 

archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej tzw. zbiorze zastrzeżonym z art. 39 

ust.2a ustawy o IPN 9 .  

Powołane wyżej unormowania nakładały na Instytut obowiązek odmowy ich 

udostępnienia i do tych właśnie sytuacji wprost odnosiło się unormowanie 

z art. 27 ust. 1 ustawy o niemożności udostępnienia informacji. 

Potwierdzeniem trafności tego wniosku jest ponadto przegląd innych 

regulacji rangi ustawowej, a przewidujących możliwość odmowy udzielenia 

informacji, ale nie z uwagi na ich brak, lecz na inne względy jak np. ważny 

interes państwa10 lub społeczny 11 tajemnica przedsiębiorcy12 czy względy 

natury technicznej; 13 

– wprowadzona w art. 27 ust. 3 ustawy lustracyjnej odrębna regulacja 

przesłanek umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia przez IPN 

informacji była konieczna z uwagi na zawarte w ust.4 tego przepisu 

odesłanie do stosowania przepisów kpa, który odmiennie reguluje dwie 

podstawy umorzenia postępowania, tj. zarówno śmierć wnioskodawcy jak i 

cofnięcie wniosku. 

 

W pierwszej bowiem sytuacji art. 97 § 1 pkt 1 k.p.a. nakazywał zawie-

szenie postępowania, natomiast w drugiej - na podstawie art. 61 § 1 w zw. 

                                                      
9 Ustawa z dnia 18 grudnia 19098 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Głównej Komisji 

Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 156). 
Zbiór ten został zniesiony na mocy art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie 
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 749.). 

10 Zob.np. art. 35 ustawy lustracyjnej, uchylony art. 39 ust. 1 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi polskiemu (tekst jedn. 
Dz. U z 2016, poz. 1575 z późn.zm.). 

11 Art. 16 ust.1 ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.). 

12 Art. 93 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 7 z późn.zm.) 

13 Art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1764 z późn.zm.) 
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z art. 105 § 2 kpa - organ mógł umorzyć postępowanie jedynie na wniosek 

strony, które je wszczęła i poddając jednocześnie sam wniosek o umorzenie 

ocenie pod kątem jego zasadności.  

Powyższe prowadzi zatem do konstatacji, że art. 27 ust.3 ustawy lustra-

cyjnej to lex specialis w stosunku przepisów ogólnych z kpa.  

Za trafnością tej wykładni systemowej przemawiają również rezultaty 

wykładni gramatycznej jak i logicznej w odniesieniu do istoty i wzajemnej 

relacji dwóch kluczowych pojęć tej regulacji, tj. niemożliwości udostępnienia 

informacji (art. 27 ust. 1 zdanie drugie ustawy) oraz odmowy udostępnienia 

informacji (art. 27 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy). 

W znaczeniu semantycznym zwrot „niemożliwy” oznacza coś nie dające 

się urzeczywistnić, spełnić, ziścić 14, natomiast „udostępnienie” to umożliwie-

nie odbioru, poznania czegoś15. 

Należy przy tym zauważyć, że wspomniana niemożność urzeczywistnie-

nia może mieć charakter obiektywny, gdy np. nie istnieje w ogóle przedmiot 

tego udostępnienia lub adresat wniosku o udostępnienie faktycznie tym przed-

miotem nie dysponuje oraz charakter subiektywny, wynikający z celowej i za-

mierzonej rezygnacji z możliwości udostępnienia czegoś z uwagi na zaistnienie 

ważnych dla takiego decydenta przyczyn. 

W taki też sam sposób należy interpretować istotę udostępnienia jako 

umożliwienie korzystania wyłącznie z czegoś, co istnieje tylko realnie, bo 

przecież nie można korzystać z czegoś co nie istnieje, to tym bardziej umoż-

liwić bądź uniemożliwić korzystanie z tego osobie trzeciej. 

Z kolei termin „odmowa” jest rozumiany jako odrzucenie jakiejś pro-

pozycji, prośby, niewyrażenie zgody na coś.16  

W tak rozumianym ujęciu językowym wspomniane zachowanie może 

mieć więc charakter subiektywny, podmiot uprawniony z jakichkolwiek przy-

czyn nie chce zadośćuczynić prośbie czy wnioskowi innego podmiotu, albo też 

obiektywny a wyrażający się w niemożności spełnienia prośby z przyczyn nie-

zależnych od niego. 

Z logicznego natomiast punktu widzenia zarówno odmowa oraz jej prze-

ciwieństwo, tj. zgoda jako zachowania muszą się odnosić do rzeczy lub zjawis-

                                                      
14 M. Szymczak (red,) Słownik języka polskiego, tom drugi L-P Warszawa 1979, s. 341. 
15 Tamże, tom trzeci R-Ż, Warszawa 1981 r., s. 582. 
16 Tamże, tom drugi, s. 463. 
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ka realnie istniejącego zarówno obecnie jak i w przyszłości, inaczej bowiem 

każde z tych zachowań ma charakter czynności pozornej a w konsekwencji 

pojęcie „odmowa udostępnienia” odniesione do czegoś co nie istnieje jest w is-

tocie oksymoronem.  

Poczynione dotychczas uwagi wskazują na złożony i mający charakter 

zarówno faktyczny (kwerenda zasobu archiwalnego, udostępnienie wniosko-

dawcy nośników informacji) jak i formalnoprawny (forma załatwienia wnios-

ku) omawianego zagadnienia a sposób jego rozstrzygnięcia nie budzi wątpli-

wości w sytuacji, gdy wniosek dotyczy udostępnienia dokumentów, znajdują-

cych się w zasobach archiwalnych IPN 

Załatwienie takiego wniosku, po pozytywnym rezultacie kwerendy archi-

walnej powinno bowiem nastąpić w formie decyzji o wyrażeniu zgody, która 

następnie jest zrealizowania poprzez fizyczne udostępnienie zainteresowanemu 

stosownych dokumentów archiwalnych, albo też w drodze decyzji odmownej, 

jeżeli wniosek dotyczył dokumentów, których udostępnienie z mocy ustawy 

nie było dopuszczalne.  

Natomiast prawidłowość dotychczasowej praktyki wydawania decyzji o od-

mowie udostępnienia dokumentów w sytuacji ich braku w zasobie archiwalnym 

IPN – w świetle po czynionych wyżej stwierdzeń - budzi zasadnicze wątpliwości.  

Rodzi się bowiem uzasadnione pytanie czy w takim stanie faktycznym w 

ogóle istnieje przedmiot postępowania administracyjnego, tj. w sytuacji, gdy w 

sprawie brak jest któregokolwiek z elementów materialnego stosunku praw-

nego i dlatego z braku podstaw faktycznych lub prawnych nie można sprawy 

rozstrzygnąć co do istoty.17 

Odnosząc te stwierdzenia do realiów niniejszej sprawy uznać należy, że 

posiadanie przez IPN wytworzonych przez organy bezpieczeństwa PR doku-

mentów archiwalnych o osobie publicznej w rozumieniu ustawy lustracyjnej 

jest elementem faktycznym, będącym zarazem przedmiotem postępowania 

administracyjnego o ich udostępnienie. 

Postępowanie to jest wszczynane na wniosek osoby zainteresowanej a je-

go pierwszy etap stanowi kwerenda zasobu archiwalnego poszukiwanie której 

                                                      
17 Zob. np. M. Jaśkowska, AS. Wróbel: Komentarz aktualizowany do kodeksu postępowania 

administracyjnego, Lex/el 2016, teza nr 4 do art. 105 kpa; H. Krysiak-Molczyk (red.): 
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, WK 2015, teza nr 1 do art. 105 kpa 
oraz powoływane tam orzecznictwo sądów administracyjnych. 



FONS 2018 / 2 (9) 108 

celem jest ustalenie czy takie dokumenty znajdują się w zasobie archiwalnym 

IPN i w zależności od wyników poszukiwań Instytut powinien postąpić w dwo-

jaki sposób. 

W razie ustalenia posiadania takich dokumentów Instytut ma obowiązek 

załatwić wniosek merytorycznie i po przeglądzie tych materiałów pod kątem 

występowania przesłanek negatywnych a określonych w ustawie lustracyjnej 

i wydać decyzję pozytywną co do reszty dokumentów, udostępniając tak przy-

gotowany zbiór wnioskodawcy.  

Stwierdzając natomiast brak dokumentów Instytut nie jest w stanie załat-

wić wniosku co do istoty, tj. wydać decyzji pozytywnej lub negatywnej a tym 

sam powinien stwierdzić bezprzedmiotowość dalszego postepowania, wydając 

postanowienie o jego umorzeniu. 

 

5. Poczynione dotychczas rozważania nakazują krytycznie ocenić poprawność 

rozstrzygnięć, wydanych zarówno przez Instytut Pamięci Narodowej jak i oba 

sądy administracyjne i to zarówno, gdy chodzi o sposób załatwienia wniosku 

o wyłączenie pracownika Instytutu jak i formalnoprawnego sposobu załatwie-

nia wniosku o udostępnienie dokumentów, dotyczących wskazanej we wniosku 

osoby publicznej.  

Sformułowany na tej podstawie wniosek o zaistnieniu przesłanki wzno-

wienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt. 3 k.p.a. byłby pod wzglę-

dem formalnoprawnym poprawny, jednak w istniejącym stanie faktycznym 

(brak jakichkolwiek materiałów archiwalnych) nie mógłby skutkować uchy-

leniem wydanej decyzji odmownej. 

Zastosowanie miałby bowiem przepis art. 146 § 2 kpa, zgodnie z którym 

nie wznawia się postępowania, jeżeli jego w wyniku mogłaby zapaść wyłącz-

nie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej, tj. zakoń-

czenie tego postępowania.  

Przedstawiona wyżej sytuacja dowodzi istnienia jednak niewątpliwych 

mankamentów i to zarówno na etapie tworzenia powyższego rozwiązania usta-

wowego jak i jego stosowania.  

Jeżeli chodzi o pierwsze zagadnienie, to najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby 

uwzględnienie w treści art. 27 ust.3 ustawy lustracyjnej faktu braku doku-

mentów dot. konkretnej osoby w ogóle, bądź też posiadania w zbiorach tylko 
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informacji, które nie podlegają ujawnieniu na podstawie dotychczas obowią-

zujących przepisów.  

Natomiast kwestia oceny przesłanek zasadności wniosku o wyłączenie 

z prowadzenia postepowania o udostępnienie materiałów pracownika IPN po-

winna być rozpatrywana przez pryzmat specyfiki tego postępowania.  

Nieuprawnione zaniechanie udostępnienia dokumentów, które nie pod-

legają wyłączeniu stanowi bowiem nie tylko naruszenie obowiązków pracow-

niczych, ale jest działaniem godzącym w istotę regulacji i przez to naruszają-

cym zasadę bezstronności.  
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Miejsce nauki we współczesnych przedsiębiorstwach 
 

1. Definicje i funkcje nauki 

Nauka ma na celu poznanie rzeczywistości, i wynika to z potrzeby jej 

opanowania i przekształcania. Definiowana jest jako ogół wiedzy, zgroma-

dzonej, uporządkowanej i należycie uzasadnionej przez pokolenia. Oznacza to, 

że jest ona rozwijana i doskonalona poprzez ciągłe badania, których wyniki są 

ujmowane w zorganizowany system pojęć, a procesy związane z pozyskiwa-

niem wiedzy prowadzą do wypracowania dowiedzionych i sprawdzonych są-

dów o rzeczywistości. Nauka obejmuje zarówno proces badania i jego wyniki, 

jak i nauczanie o tych wynikach1. W wielu środowiskach upowszechniło się 

bardzo silne skojarzenie „nauki” ze szkołą i uczelnią wyższą. Na przykład, 

Krajewski pisze już we wstępie: „Miejscem zdobywania wiedzy i uprawiania 

nauki zapewne przez długie lata pozostanie szkoła i uczelnia wyższa”2. Tym-

czasem nauka nabiera coraz większego znaczenia w przemyśle i biznesie. Ce-

lem tej publikacji jest określenie, jakiego rodzaju działalność naukowa podej-

mowana jest w przedsiębiorstwach, jaki jest jej cel, oraz z jakich środków jest 

finansowana. Ten ostatni aspekt rozpatrzono w odniesieniu do przedsiębiorstw 

w Polsce, które mają możliwość korzystania z funduszy unijnych. 

Nauka jest pojęciem wielowymiarowym. To oznacza, że można ją rozpatry-

wać w wielu ujęciach, np. treściowym, czynnościowym (funkcjonalnym) i insty-

tucjonalnym. Aspekt treściowy oznacza, że nauka jest systemem uzasadnionych 

pojęć, twierdzeń i hipotez, sformułowanych na podstawie możliwie obiektywnej 

wiedzy, odpowiadającej danemu poziomowi wiedzy (ale i rozwoju technologii) 

i praktyki społeczno-gospodarczej. Aspekt czynnościowy obejmuje aktywność 

polegającą na prowadzeniu badań, uzyskiwaniu wyników oraz wdrażaniu ich do 

praktyki gospodarczej. W rozumieniu instytucjonalnym, nauka może być rozumiana 

                                                      
1 Apanowicz J., Metodologia ogólna. Wyd. „Bernardinum”, Pelplin 2002. 
2 Krajewski M., O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. Uwagi podstawowe, 

Uniwersytet Śląski, Gliwice 2010, str. 5. 
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także jako system polegający na przekazywaniu i przyswajaniu wiedzy, który wy-

maga zaangażowania odpowiednich instytucji (uczelnie wyższe, instytuty naukowe, 

ośrodki badawcze, itp.) oraz procesów edukacyjnych3. 

W kontekście roli nauki, warto rozważyć jej cztery podstawowe funkcje4:  

– diagnostyczna, czyli rozpoznawanie aktualnego stanu przedmiotu badań i 

zachodzących w nim zjawisk, 

– wyjaśniająca, polegająca na rozpoznaniu zależności przyczynowo 

skutkowych, 

– prognostyczna, czyli sporządzanie prognoz przyszłego stanu badanych 

zjawisk,  

– praktyczna, służąca do opracowania konkretnych rozwiązań, które mogą 

być następnie wdrożone w praktyce gospodarczej. 

 

W tej ostatniej funkcji odzwierciedlony jest potencjał i rola sektora 

przedsiębiorstw w nauce i tworzeniu nowej wiedzy.  

 

2. Badania podstawowe, przemysłowe i prace rozwojowe 

Z punktu widzenia badań naukowych realizowanych w przedsiębiorst-

wach, najbardziej zasadna jest klasyfikacja badań jako badania podstawowe, 

badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe (te dwa ostatnie 

określane są powszechnie jako „prace B+R”, czyli prace badawczo-rozwojowe, 

albo po prostu „badania i rozwój”). Definicje tych rodzajów badań zostały do-

precyzowane w art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 

oraz przez Ustawę z dn. 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach fi-

nansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.  

Brzmią one następująco (cyt.)5:  

1. Badania podstawowe – „oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub 

teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej 

wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na 

bezpośrednie zastosowanie komercyjne”. 

                                                      
3 Apanowicz J., op. cit. 
4 Klepacki B., Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych, Roczniki 

Nauk Rolniczych, 2009, 96(2), s. 38-46. 
5 Dodatkowo odniesiono się w ww. Ustawie do definicji badań stosowanych, które zostały 

określone jako „prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorien-
towane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce”. 
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2. Badania przemysłowe – „badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy 

oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów 

i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, 

procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składo-

wych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryj-

nym lub w środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, szcze-

gólnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę 

niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania do-

wodu w przypadku technologii generycznych”. 

3. Eksperymentalne prace rozwojowe – „nabywanie, łączenie, kształtowa-

nie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedzi-

ny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umie-

jętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, 

zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem 

prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produk-

tów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz 

innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń”.  

Czynności, jakie można podjąć w ramach prac rozwojowych to przede 

wszystkim: 

– opracowanie prototypów i projektów pilotażowych,  

– demonstracja, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów 

w warunkach stanowiących model rzeczywistego funkcjonowania. 

 

Definicja stanowi ponadto, że prace rozwojowe mogą obejmować opra-

cowanie prototypów i projektów pilotażowych, które mogą być wykorzystane 

do celów komercyjnych w przypadku, gdy prototyp (projekt pilotażowy) z konie-

czności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, 

a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji 

i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie mogą natomiast obejmować 

rutynowych i okresowych zmian w istniejących produktach, liniach produkcyj-

nych, procesach wytwórczych itp., nawet jeśli mają one charakter ulepszeń.  

 

Odniesienie do definicji działalności B+R można znaleźć także w pod-

ręczniku Frascati, który stanowi, że działalność B+R obejmuje „pracę twórczą 

podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, 
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w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, oraz wykorzystanie tych 

zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”6. Na podstawie tego pod-

ręcznika, z działalności B+R wyłączono czynności wspierające B+R7, które ni-

mi nie są, m.in.: tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych, 

obsługa istniejących systemów, konwersja i tłumaczenie języków komputero-

wych, dodawanie nowych funkcjonalności w programach użytkowych, adapta-

cja programowania, itp. Te czynności w dużym stopniu dotyczą projektów 

informatycznych (IT).  

Zgodnie z definicjami określającymi badania podstawowe, przemysłowe 

oraz eksperymentalne prace rozwojowe, rozwój każdej technologii powinien na-

stępować poprzez ich sekwencyjną realizację. Problemem staje się jednak okreś-

lenie, na jakim etapie rozwoju znajduje się dany produkt (technologia), i czy 

w związku z tym przedsiębiorstwo powinno prowadzić jeszcze badania przemy-

słowe, czy też już realizować prace rozwojowe. W tym celu zostały opracowane 

wytyczne, zwane poziomami gotowości technologii (ang. Technology Readiness 

Level – TRL). 

  

3. Poziomy gotowości technologii – metodyka TRL 

Metodyka ta została po raz pierwszy zastosowana w projektach badaw-

czo-rozwojowych realizowanych w przemyśle obronnym USA oraz NASA. 

Według tej metodyki, dojrzałość technologii (czy też jej gotowość do wdro-

żenia) opisywana jest od fazy obserwacji danego zjawiska i rządzącego nim 

praw (TRL 1), poprzez konceptualizację danego rozwiązania aż do etapu doj-

rzałości technologii (TRL 9), kiedy ten koncept (w wyniku prowadzonych ba-

dań i prac rozwojowych) przekształca się w konkretne rozwiązanie technolo-

giczne (produkt), które można wdrożyć w praktyce poprzez uruchomienie pro-

dukcji i wprowadzenie na rynek. Metodykę TRL w ocenie projektów stosuje 

zarówno Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Programu Opera-

cyjnego Inteligentny Rozwój) jak i Komisja Europejska w programie Horyzont 

                                                      
6 OECD, Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych 

w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w porozumieniu z OECD, Paryż, 2006 (wyd. polskie), s. 34. 

7 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R 
Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa, Warszawa 2017. 
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2020 (Instrument dla MŚP) w odniesieniu do projektów realizowanych przez 

przedsiębiorstwa8.  

Pierwszy, najniższy poziom gotowości technologii (I TRL) to rozpoczę-

cie badań podstawowych, w efekcie których możliwe będzie opisanie podsta-

wowych praw działania danego zjawiska lub właściwości technologii.  

Drugi poziom gotowości technologii (II TRL) to umowny początek ba-

dań przemysłowych, kiedy określona zostaje ogólna koncepcja technologii i jej 

przyszłe, potencjalne zastosowanie, ale nie istnieje jeszcze żaden dowód lub 

szczegółowa analiza potwierdzające przyjęte założenia.  

Trzeci poziom (III TRL) obejmuje analityczne i eksperymentalne po-

twierdzenie krytycznych cech technologii, poprzez przeprowadzenie odpo-

wiednich badań analitycznych lub laboratoryjnych. Wynikiem tego etapu ba-

dań mogą być wstępne fragmenty technologii, których nie da się jeszcze po-

łączyć w jedną, spójną całość. Przykładem może być koncepcja napędu w ra-

mieniu robota chirurgicznego (który można równie dobrze zastosować także 

w innych technologiach). Ten etap może być zrealizowany przy wykorzystaniu 

symulacji komputerowych przeprowadzonych na specjalistycznym oprogra-

mowaniu inżynierskim, co często ma miejsce w projektach B+R.  

Czwarty etap (IV TRL) zakłada integrację i weryfikację poszczególnych 

komponentów lub podsystemów technologii w warunkach laboratoryjnych. 

Odnosząc się do ww. przykładu, może to być umieszczenie napędu w przegu-

bie ramienia robota i wstępne sprawdzenie zachowania tak zintegrowanego 

układu. Można to zrealizować zarówno przy pomocy modeli fizycznych, jak 

i w środowisku wirtualnym, za pomocą symulacji komputerowych.  

Osiągnięcie piątego poziomu gotowości technologii (V TRL) oznacza 

„przeniesienie” tego układu do środowiska „zbliżonego do rzeczywistego”, 

czyli „symulowanych warunków operacyjnych”. Takie warunki można uzys-

kać zarówno w środowisku wirtualnym, jak i w laboratorium badawczym, 

w zależności od rodzaju opracowywanej technologii.  

Szósty poziom gotowości (VI TRL) to ostatnia faza badań przemysło-

wych, która powinna się zakończyć demonstracją prototypu lub modelu sys-

temu/podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy 

                                                      
8 Kaczmarska B., Bochnia J., Gierulski W., Ocena gotowości technologii jako element procesu 

komercjalizacji.  w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, pod red. R. Knosali, 
Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015. 
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czym powinien on być dużo bardziej zaawansowany niż model na poziomie 

TRL V.  Kontynuując rozważania na temat technologii z podanego przykładu, 

na etapie VI TRL powinno się zbudować fizyczny model (lub: pierwszą wersję 

prototypu) ramienia robota, przy czym może być on pomniejszony w stosunku 

do wymiarów planowanego produktu w określonej skali, jeśli technologia 

pozwala na takie przeskalowanie.  

Etap siódmy (TRL VII) to początek eksperymentalnych prac rozwojo-

wych, i jak nazwa wskazuje, od tego momentu technologia, której właściwości 

zostały wcześniej zbadane pod kątem zastosowań komercyjnych, jest „rozwija-

na”. W praktyce obejmuje to projektowanie danego systemu i podsystemów 

technologii, przy wykorzystaniu wiedzy uzyskanej na wcześniejszych pozio-

mach gotowości technologii. Poziom TRL VII powinien zakończyć się demon-

stracją prototypu „znacząco bardziej” zaawansowanego niż ten, który powstał 

na poziomie TRL VI, w warunkach operacyjnych (np. na manekinach). Na tym 

etapie powinien być zatem zbudowany prototyp ramienia o rzeczywistych 

wymiarach i funkcjonalnościach, a warunki operacyjne powinny odpowiadać 

środowisku (bądź środowiskom), w których ramię robota będzie użytkowane.  

Poziom ósmy (TRL VIII) oznacza „koniec demonstracji” prototypu / os-

tatecznej formy technologii i potwierdzenie, że docelowy poziom technologii 

został osiągnięty i może być ona zastosowana w przewidywanych dla niej wa-

runkach rzeczywistych. W praktyce ten etap prac oznacza dalsze testy proto-

typu oraz opracowanie stosowanej dokumentacji np. odpowiedniej instrukcji 

dla użytkowników. Ostatni poziom (TRL IX) to badanie prototypu w warun-

kach rzeczywistych (docelowych) i przygotowanie go do produkcji masowej 

(o ile formą wdrożenia będzie sprzedaż gotowego produktu).  

Osiągnięcie TRL IX oznacza, że sprawdzenie technologii w warunkach 

rzeczywistych odniosło zamierzony efekt, technologia jest w ostatecznej for-

mie, gotowa do zaimplementowana w warunkach rzeczywistych9. 

 

Celem wprowadzenia koncepcji poziomów gotowości technologii TRL 

było ułatwienie wnioskodawcom przyporządkowania poszczególnych etapów 

                                                      
9 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 

projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 
Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa, Warszawa, 2016. 
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projektu do badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Podstawowym pro-

blemem w korzystaniu z wytycznych TRL jest założenie, że poszczególne 

poziomy następują po sobie w sposób sekwencyjny (jeden po drugim). Tym-

czasem w rzeczywistości proces realizacji badań może wymagać „cofnięcia 

się” do niższego poziomu TRL, np. kiedy istnieje konieczność ponownego 

przeprowadzenia czynności badawczych nad podsystemem technologii, który 

powoduje problemy w działaniu całego układu w warunkach operacyjnych 

bądź rzeczywistych, mimo iż do pewnego momentu działał on zgodnie z 

założeniami. Jest to ryzyko związane z prowadzeniem działań B+R, których 

wyniku nigdy nie da się precyzyjnie przewidzieć. W przypadku systemów 

prostych trudno jest też zdefiniować różnicę pomiędzy np. prototypem z TRL 

VI a prototypem z TRL VII. Trudności w przyporządkowaniu działań do TRL 

występują często w projektach chemicznych i informatycznych (IT). 

 

4. Finansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych  

w sektorze przedsiębiorstw w Polsce 

Jak wspomniano na początku, działalność B+R kojarzona jest najczęściej 

z instytutami badawczymi i uczelniami. Z drugiej strony działalność B+R częs-

to jest łączona z działalnością innowacyjną (innowacją). Innowacja definiowa-

na jest jako „wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wy-

robu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody 

organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosun-

kach z otoczeniem”10. Niektóre źródła „rozszerzają” tę definicję jeszcze o „proces 

tworzenia”, przekładający się na pracę naukową11.  

Innowacyjność, obejmująca działania „od koncepcji do zysku” nieod-

łącznie związana jest z ryzykiem, którego efektem może być zarówno nieuzys-

kanie pożądanych właściwości technologicznych, jak i niepowodzenie ryn-

kowe innowacyjnego produktu czy usługi12. Działalność badawczo-rozwojowa 

(ale także wdrożeniowa) wiąże się też zawsze z dostępem do odpowiednio wy-

                                                      
10 Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd edition, OECD 

and Eurostat, Paris, 2005, str. 48. 
11 Zembura W., Finansowanie innowacji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersy-

tetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 305, 2016, 109-125. 
12 Prusak A., Strojny J., Baran M., Projekty badawcze w biznesie - analiza ryzyka na przy-

kładzie planowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych, Przedsiębiorczość 
i Zarządzanie, 2015, Vol. XVI(12), s. 93-108. 
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posażonych laboratoriów czy hal testowych, specjalistycznych materiałów oraz 

przede wszystkim do wysoko wykwalifikowanego personelu (najczęściej z dłu-

goletnim doświadczeniem na rynku). To wszystko wymaga odpowiednio wyso-

kich nakładów finansowych (z niepewną stopą zwrotu), które w Polsce są w stanie 

ponieść samodzielnie tylko nieliczne przedsiębiorstwa, najczęściej duże, mię-

dzynarodowe korporacje. Takie przedsiębiorstwa dysponują zwykle znaczą-

cym kapitałem, oraz mają własne instytucje naukowe (działy B+R) prowadzące 

działalność badawczo-rozwojową, edukacyjną a nawet badania podstawowe 

(np. IBM). Często świadczą też usługi badawcze na rzecz innych podmiotów, 

rozmieszczonych na wszystkich kontynentach13. 

Tymczasem innowacje są podstawą i warunkiem rozwoju każdej współ-

czesnej gospodarki, która powinna być oparta na wiedzy. W Polsce przeważa-

jąca liczba przedsiębiorstw (99,8%) należy do sektora MŚP, a wśród nich aż 

96% stanowią mikroprzedsiębiorstwa14 (PARP 2017, Raport o stanie sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce). Większość z tych podmiotów nie 

stać byłoby na samodzielne finansowanie działalności badawczej, mimo, iż 

chciałyby wprowadzić innowacyjne produkty czy usługi do swojej oferty. Stąd 

coraz większym zainteresowaniem cieszą się środki z funduszy europejskich, 

które pozwalają przedsiębiorstwom na dofinansowanie wynagrodzeń personelu 

B+R, wynagrodzeń personelu wspomagającego (technicznego) zaangażowa-

nego w prowadzenie badań, zakupu materiałów niezbędnych do budowy mo-

deli i prototypów innowacyjnego produktu, zakupu specjalistycznej aparatury 

oraz urządzeń obróbczych. Aparatura i urządzenia mogą być po zakończeniu 

projektu wykorzystywane w celach komercyjnych, w bieżącej działalności 

przedsiębiorstwa. Z funduszy unijnych można też uzyskać dofinansowanie na 

budowę pomieszczeń w których będą się odbywać badania (tzw. centra badaw-

czo-rozwojowe), na uzyskanie niezbędnych certyfikatów czy atestów oraz na 

działalność związaną z wdrożeniem.  

W obecnej perspektywie (2014-2020) głównym źródłem finansowania 

przedsiębiorców jest ogólnopolski Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

(POIR), na który przeznaczono 8,6 mld zł, oraz 16 Regionalnych Programów 

                                                      
13 Uliszak R., Grad N., Innowacyjność kluczem rozwoju firmy IBM, Prace Komisji Geografii 

Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 2012, 40-53. 
14 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2017. 
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Operacyjnych (RPO) o łącznej alokacji 31,2 mld euro (w tym 2,9 mld euro dla 

województwa małopolskiego). Dystrybucja środków finansowych odbywa się 

poprzez konkursy (nabory) projektów, ogłaszanych przez odpowiednią instytucję 

pośredniczącą (w przypadku POIR są to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), i składanych przez przedsiębiorstwa 

w formie elektronicznej w systemie informatycznym danej instytucji. 

Celem POIR jest pobudzenie procesu rozwoju innowacyjnej gospodarki 

opartej na wiedzy. Wspiera on więc proces tworzenia innowacyjnych produk-

tów i usług („od koncepcji do zysku”), poprzez stymulowanie badań i rozwoju, 

a następnie wdrożenia opracowanej technologii na rynek15. Wymogiem uzys-

kania dofinansowania w ramach POIR oraz RPO jest innowacyjność rozwiązań 

technologicznych prezentowanych w projekcie. Każdy projekt składany w ra-

mach dowolnego konkursu POIR musi odpowiadać co najmniej jednemu z 20 

obszarów tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). W przypadku 

wnioskowania o dofinansowanie w ramach RPO, proponowane rozwiązanie 

technologiczne musi odpowiadać obszarom zdefiniowanym jako Regionalne 

Inteligentne Specjalizacje, odrębnie dla każdego województwa.  

Dofinansowanie działalności B+R odbywa się w ramach tzw. pomocy 

publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, 

regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis. Poziom 

dofinansowania działań B+R w ramach pomocy publicznej jest różny, i zależy 

od trzech czynników16: 

– statusu przedsiębiorstwa (najwyższa intensywność wsparcia kierowana jest 

do przedsiębiorstw mikro i małych), 

– rodzaju prac B+R (badania przemysłowe uzyskują wyższe dofinansowanie 

niż prace rozwojowe, nie ma jednak możliwości złożenia projektu polega-

jącego wyłącznie na realizacji badań przemysłowych), 

– zaangażowanie przedsiębiorstwa w upowszechnianie wyników B+R, np. 

poprzez udział w konferencjach (za to przysługuje 15% „premia”, z zastrze-

żeniem, że dofinansowanie nie może przekroczyć 80%). 

                                                      
15 Serwis Programu Inteligentny Rozwój: https://www.poir.gov.pl/ (dostęp: 10 maj 2018 r.). 
16 Prusak A., Projekty unijne w sektorze przedsiębiorstw w Polsce - Badania przemysłowe i 

prace rozwojowe, [w:] T. Sikora (red.), Zarządzanie jakością w przestrzeni organizacyjno-
społecznej, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ w Krakowie, 2017, str. 319-336. 
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Przykładowo, na etapie badań przemysłowych małe przedsiębiorstwo jest 

w stanie uzyskać dofinansowanie np. wynagrodzeń personelu B+R oraz kosz-

tów zakupu materiałów w wysokości 70%, a z uwzględnieniem premii z tytułu 

upowszechniania wyników – aż 80%. Oznacza to w praktyce, że ponoszone 

przez niego koszty wynoszą tylko 20% wartości wynagrodzenia lub zakupu. 

W ramach pomocy de minimis można uzyskać dofinansowanie na szkolenia, 

targi czy prace przed-wdrożeniowe, i w większości przypadków poziom do-

finansowania wynosi 90% wartości kosztów. Całkowita kwota pomocy de 

minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może jednak przekroczyć 

200 000 euro w okresie trzech lat kalendarzowych. Regionalna pomoc inwes-

tycyjna udzielana jest z kolei według tzw. mapy pomocy regionalnej na lata 

2014-2020. 

 

5. Podsumowanie  

W Polsce można zaobserwować „przesunięcie” działalności badawczo-

rozwojowej z instytutów badawczych i uczelni do przemysłu. Jest to związane 

z tym, że główny program finansujący działalność B+R w perspektywie 2014-

2020 – PO Inteligentny Rozwój – kierowany jest przede wszystkim do sektora 

przedsiębiorstw. W większości konkursów POIR uczelnia może wystąpić w ro-

li podwykonawcy (nie mającego później praw do wyników B+R), a tylko w nie-

licznych przypadkach w roli partnera konsorcjum. W praktyce uczelnie naj-

częściej korzystają więc z projektów finansowanych z Narodowego Centrum 

Nauki (NCN), w ramach, których można realizować jedynie badania podsta-

wowe (I TRL). Z drugiej strony coraz więcej firm dostrzega korzyści wynika-

jące z prowadzenia działalności B+R i posiadania w ofercie innowacyjnego 

produktu, pozwalającego osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku polskim, 

europejskim, a nierzadko światowym (globalnym). Bezpośrednią korzyścią dla 

firmy jest też sama dotacja na działalność B+R, dzięki której przedsiębiorstwo 

może doposażyć infrastrukturę i zatrudnić wysokokwalifikowany personel. 
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dr Piotr Feczko 

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

Kodeks Dobrego Zarządzania  

dla Polskich Związków Sportowych 
 

Wprowadzenie 

 Wiodącym celem tekstu jest analiza postanowień dokumentu resortu 

kultury fizycznej p.t. „Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związ-

ków Sportowych” z końca 2017 r. Autor upatruje w „Kodeksie…” przede 

wszystkim następujących problemów:  

1) „czy wspomniany dokument stanowi narzędzie centralizacji i kontroli 

dla właściwego ministra?”;  

2) „czy jest nowoczesnym instrumentem governance względem 

wykonywania zadań publicznych?”.  

Autor odpowiadając na postawione pytania sięga do problematyk: 

źródeł prawa obowiązującego w Polsce, teorii aktu administracyjnego, 

prowadzenia polityk publicznych, kapitalizmu państwowego, zasady cen-

tralizacji w prawie publicznym, ujęć kontroli (oraz nadzoru) w prawie ad-

ministracyjnym, szeroko rozumianego dzisiejszego governance, wytycz-

nych z dokumentów ponadnarodowych (międzynarodowych organizacji 

sportowych oraz UE, szczególnego charakteru osoby prawnej (organizacji) 

polskiego związku sportowego, uwarunkowań finansowania (publicznego) 

przytłaczającej większości dyscyplin sportowych w Polsce, postulatów 

strategii „Plan odpowiedzialnego rozwoju”. Także analizuje: deklarowany 

charakter dokumentu resortowego, kwestie governance1 oraz inne, wybrane 

aspekty publiczno-prawne. 

 

                                                      
1 W opracowaniu wykorzystuje się zarówno idee koncepcję public governance, jak i 

dorobek corporate governance. Jednakże autor rozpoznaje omawiany dokument - przede 
wszystkim jako instrument zarządzania publicznego dla administracji rządowej. 
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Deklarowany charakter dokumentu resortowego 

 Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych został 

ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystyki dnia 15 grudnia 2017 r.2. Jako na-

czelne, deklarowane cele tego dokumentu resortowego określono: efektywność, 

profesjonalizm, planowanie, uczciwość, otwartość, odpowiedzialność.  

Obszary i wytyczne „Kodeksu…” dotyczą: organizacji i kompetencji 

organów, zarządzania strategicznego, przejrzystości działania, zarządzania 

finansami, nadzoru i kontroli wewnętrznej, odpowiedzialności za rozwój 

sportu, uczciwości w sporcie, kadr dla sportu, współpracy w środowisku 

sportowym, postępowania dyscyplinarnego, polityki opartej na faktach, ról 

zawodnika i trenera - w polityce polskiego związku sportowego.  

Sama treść dokumentu przedstawia pośredni charakter jego oddzia-

ływania na polskie związki sportowe: „efekt „związania” PZS wytycznymi 

Kodeksu zostanie jednak osiągnięty dzięki uzależnieniu dofinansowania 

realizacji zadań przez PZS, a raczej poziomu tego dofinansowania ze środ-

ków publicznych, od stopnia przestrzegania wytycznych”3. Jedną z prze-

słanek powstania „Kodeksu” były wyniki badania „Analiza działalności 

polskich związków sportowych w sportach olimpijskich”, które m.in. 

stwierdzają, iż „PZS w zdecydowanie zbyt dużym stopniu polegają na 

zasobach pochodzących z MSiT, jak również na jego wsparciu w pozys-

kaniu innych źródeł finansowania. Taka postawa … wynika … z niskiego 

potencjału poszczególnych PZS do planowania strategicznego, promowania 

danego sportu i aktywności w zakresie pozyskiwania finansowania z innych 

źródeł. Związkom najłatwiej jest sięgnąć po dotację MSiT, która niemalże 

„się im należy”, niż uczyć się pozyskiwać środki z innych źródeł…”4. 

Dlatego administracja rządowa nie musi w stosunku do - prawie 

wszystkich - polskich związków sportowych sięgać po swe kompetencje 

władcze przewidziane prawem obowiązującym (np. po narzędzia nadzoru 

przewidzianego ustawą o sporcie), gdyż wystarczy jej posłużyć się usta-

                                                      
2 https://msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7622,Kodeks-Dobrego-Zarzadzania-dla-Polskich-

Zwiazkow-Sportowych.html (data dostępu: 30.05.2018). 
3 Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków 

Sportowych, Warszawa 2017, s. 18. 
4 S. Bienias et al., Analiza działalności polskich związków sportowych w sportach 

olimpijskich, Fundacja Rozwoju, Warszawa 2016, s. 54. 
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laniem wysokości dotacji budżetowych (których określanie wysokości ma 

właściwie charakter zbliżony do mechanizmu uznania administracyjnego)5. 

 Trzeba być świadomym, że przedmiotowy dokument jest 

konsekwencją nowelizacji ustawy o sporcie z 2017, która była 

zastosowaniem governance w polskim porządku reglamentacji sportu6. 

Resort sportu deklarował, że wspomnianą zmianą ustawową zostaną do 

polskiego sportu wprowadzone rozwiązania współczesnego governance. 

Nowe public governance jest wytworem kultury i cywilizacji życia 

społecznego krajów anglosaskich. Jako reprezentatywną, aktualną definicję 

tego fenomenu można przytoczyć wypowiedź: „governance can also refer, 

more concretely, to the rise to the new process of governing that are hybrid 

and multi-jurisdictional with plural stakeholders working together in 

networks...”7. 

 

Kwestie governance (corporate oraz public) 

Autor stawia następujące pytania szczegółowe:  

a. czy normy „Kodeksu…” spełniają postulaty dzisiejszego public 

governance oraz corporate governance?;  

b. czy „Kodeks…” należy traktować jako instrument prowadzenia 

bieżących polityk publicznych?;  

c. czy normy „Kodeksu…” mogą zostać uznane za istotne dla 

efektywności administrowania (zarządzania) sportem w Polsce?;  

d. czy „Kodeks…” jest przejawem kapitalizmu państwowego?;  

e. Czy normy „Kodeksu…” wpłyną na podniesienie efektywności 

wydatkowania środków publicznych na sport w Polsce?;  

                                                      
5 O tym jak bardzo sport w Polsce jest zależny od dotacji budżetowych można przykła-

dowo także przeczytać w: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2 lata w MSiT, Warszawa 
2017, s. 8 i nast. 

6 Por. P. Feczko, Ekonomiczno-prawne aspekty nowelizacji ustawy o sporcie w 2017 roku 
[w:] (red.) J. Batorski, I. Perechuda, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2017, s. 9-16. 

7 M. Bevir, Governance. A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford 
2012, s. 5. Przedstawienia governance w polskiej literaturze naukowej mają najczęściej 
– z konieczności - charakter zasadniczo wtórny do źródeł obcojęzycznych (por. P. 
Feczko, Governance a przemiany prawa administracyjnego od F. J. Goodnow do S. 
Rose-Ackerman [w:] I. Skrzydło-Niżnik (red.), Zastosowanie idei public governance w 
prawie administracyjnym, Difin, Warszawa 2014, s. 59-68). Dlatego autor ogranicza się 
do przytaczenia anglojęzycznych, oryginalnych definicji. 
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f. czy normy „Kodeksu…” są spójne z deklarowanymi celami polityki 

ekonomicznej państwa (w szczególności z strategią „Plan 

odpowiedzialnego rozwoju”)? 

  

Należy przede wszystkim zastanowić się, czy można wdrażać współ-

zarządzanie publiczne poprzez dokument wydany przez centralny organ 

państwa. Treść „Kodeksu…” zawiera następującą odpowiedź: „zasadne jest 

bowiem przyspieszenie procesu upowszechniania standardów dobrego 

zarządzania w sposób administracyjny, co wpisuje się w pewnym sensie 

w kulturę działania wielu organizacji sportowych w Polsce (preferujących 

zarządzanie „odgórne” i niewymuszające inicjatywy, ograniczających dzia-

łania do tych „reglamentowanych”). Z oczywistych względów upowszech-

nianie w ten sposób standardów jakości w zarządzaniu organizacjami spor-

towymi może dotyczyć tylko wiodących podmiotów tego sektora, z PZS na 

czele. Kodeks stanowi realizację tego postulatu…”8.  

Natomiast w zakresie tematyki corporate governance9 trzeba zau-

ważyć, iż w literaturze globalnej przyjmuje się, że ma ono zastosowanie 

także do organizacji sportowych10. Wedle jego dzisiejszych postulatów 

trzema wiodącymi bodźcami zewnętrznymi dla przedsiębiorstwa są: prawo, 

rynek oraz pomiar efektywności11. Dlatego „Kodeks” należy uznać za do-

kument corporate governance dla polskich związków sportowych. 

 Wspomniany dokument resortowy stanowi instrument prowadzenia 

dzisiejszych polityk publicznych (nie tylko w węższym zakresie – tj. spor-

tu, ale także względem problemów szeroko rozumianego rozwoju społecz-

no-gospodarczego)12. Sportu – podobnie jak edukacji – współczesne pań-

stwo nie może pozostawić bez swojego aktywnego oddziaływania13. 
                                                      
8 Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków 

Sportowych, Warszawa 2017, s. 18. 
9 „Corporate governance thus involves the interest of shareholders, the responsibility the 

board of directors, the rights of other shareholders, and appropriate ethical standards, 
notably of disclosure and transparency” (M. Bevir, op. cit., s. 37-38). 

10 J. Farrar, Corporate Governance. Theories, Principles and Practice, Oxford University 
Press, Melbourne 2008, s. 444-450. 

11 R. Monks, N. Minow, Corporate Governance, John Wiley & Sons, Padstow 2011, s. 18 i nast. 
12 J. Kudełko [w:] J. Kudełko (red.), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno 

gospodarczego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017, s. 11 i nast. 
13 P. Sadura, Państwo, szkoła, klasy, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2017, 

s. 19 i nast. 



FONS 2018 / 2 (9) 127

 Koniecznym jest założenie, że analizowany instrument będzie mógł 

działać w co najmniej średnim okresie. Bieżąca sytuacja polityczna oraz 

społeczno-gospodarcza uprawdopodobniają to istotnie. Pośredni mecha-

nizm wdrażania postanowień przedmiotowego dokumentu resortowego – 

o ile będzie konsekwentnie egzekwowany – może być efektywny wzglę-

dem funkcjonowania polskich związków sportowych. Być może nie wszy-

stkie rozwiązania będą mogły znaleźć pełne zastawania w realiach (np. 

wymóg minimum 10 % udziału w budżecie rocznym środków pochodzą-

cych spoza dotacji z budżetu centralnego), ale są pewnymi rekomendacjami 

dla finansowanych podmiotów (ze strony tego, kto finansuje). 

 Należy uznać „Kodeks” za jeden z bieżących przejawów kapitalizmu 

państwowego w Polsce. Poprzez analizowany dokument państwo wykorzy-

stuje instrumenty ekonomiczne (przede wszystkim jako dysponent dóbr) do 

osiągania zakładanych celów w zakresie życia społecznego. Nie narusza 

przy tym prawa (np. zasadniczej swobody działania stowarzyszeń)14. 

Oczywistym jest związek pomiędzy zapleczem kadrowym organizacji 

sportowej a optymalnym wykorzystaniem zasobów rzeczowych i rozwo-

jem15. Organizacje sportowe potrzebują skutecznego zarządu nie tylko w 

sferach czysto prywatnej bądź publicznej; ale coraz to częściej – zarówno 

publicznej, jak i prywatnej16. Niestety nierzadko można zauważyć, że 

zarządzający organizacjami polskiego sportu są przede wszystkim 

przygotowani do zarządzania w sposób tradycyjny swoimi organizacjami17. 

Biurokratyczny styl zarządzania nie daje zazwyczaj zadowalających 

efektów wobec wyzwań doby współczesnej stojących przed organizacją. 

Trudno uznawać go za źródło przewag konkurencyjnych18. Wręcz 

                                                      
14 K. Nowakowski, Kapitalizm państwowy jako dylemat praktyczny i teoretyczny, Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, nr 1, s. 227. 
15 Cewińska J. i Striker M., Controlling personalny w klubie sportowym [w:] B. Sojkin 

(red.), Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011, s. 263-278. 

16 Panfil Ł., Wyrzykowski R., Przedsiębiorczość – perspektywy aplikacji w sporcie, 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 45. 

17 Barcik A., Dynamiczne zarządzanie organizacjami sportowymi [w:] B. Grzeganek – 
Więcek i J. Maciąg (red.) Dylematy zarządzania sportem, turystyką i rekreacją w 
warunkach niepewności otoczenia, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, 
Katowice 2010, s. 45-54. 

18 M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PTE, Warszawa 2017, s. 
227 i nast. 
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przeciwnie – albowiem w szczególności kreatywność (i idąca za nią 

innowacyjność) nie jest częstą cechą organizacji zarządzanych 

biurokratycznie. 

 Należy zważyć na to, iż analizowany „Kodeks” wpisuje się w aktualny, 

strategiczny dokument rządowy „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwo-

ju...”, który zawiera zapis, że „kapitał społeczny może być umacniany także 

poprzez sport, który doskonale nadaje się do kształtowania postaw prospo-

łecznych... Silne organizacje społeczeństwa obywatelskiego przyczyniają się 

do budowy gęstej sieci społecznych powiązań i tworzenia wspólnoty”19. 

 

Aspekty publiczno-prawne 

Autor analizuje kwestie:  

a. czy „Kodeks…” to źródło prawa, czy też akt administracyjny bądź inna 

prawna forma działania administracji publicznej?;  

b. czy normy „Kodeksu…” są pewnego rodzaju implementacją wytycz-

nych z dokumentów ponadnarodowych (międzynarodowych organizacji 

sportowych oraz UE) ?;  

c. czy „Kodeks…” jest instrumentem kontroli (bądź nadzoru) w rozumie-

niu prawa administracyjnego?;  

d. jak „Kodeks…” wpływa na szczególny charakter osoby prawnej (orga-

nizacji) polskiego związku sportowego?  

e. czy uzasadnione jest dalsze zwiększanie w Polsce władzy administracji 

publicznej nad sportem, szczególnie ze strony centralnej administracji 

rządowej? 

 

 Trzeba przede wszystkim przytoczyć samą treść „Kodeksu…”: „Ko-

deks … to narzędzie pozalegislacyjne… nie stanowi on bezpośrednio dla 

adresatów źródła praw lub zobowiązań. Jest on zatem oparty na idei zbli-

żonej do koncepcji „umowy społecznej”, której stronami są PZS oraz MSiT… 

Mechanizmem wiążącym przestrzeganie wytycznych Kodeksu z dofinan-

sowaniem realizacji przez PZS zadań publicznych będą odpowiednie, sta-

                                                      
19 Rada Ministrów, Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspe-

ktywą do 2030), Warszawa 2017, s. 274-275. 
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tuujące te zadania programy MSiT”20. Zatem analizowany dokument nie 

jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego wedle Konstytucji RP. 

Nie jest także aktem administracyjnym, albowiem jego niezbędnym ele-

mentem jest władztwo kompetencyjne organu (znajdujące oparcie w prawie 

materialnym), którego tu nie ma21. Czy jest inną prawem przewidzianą for-

mą działania administracji? Aktualnie - na gruncie krajowego porządku 

prawnego – także należy zaprzeczyć, gdyż polskie prawo administracyjne 

takiej formy działania nie przewiduje w swoich normach. Natomiast należy 

zauważyć, że analizowany dokument mieści się w szeroko rozumianej misji 

administracji publicznej22. Nie jest także obojętny względem stosowania, 

interpretacji ustawy o sporcie. 

 Wspomniany dokument resortowy powołuje się na liczne dokumenty 

ponadnarodowych (światowych, międzynarodowych organizacji sporto-

wych i UE). Przykładowo wymienia: „Kartę Olimpijską” (MKOL) oraz 

„Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebra-

nych w Radzie w sprawie wzmocnienia uczciwości, przejrzystości i do-

brego zarządzania w odniesieniu do dużych imprez sportowych (Rada UE)23. 

Praktykę taką należy ocenić pozytywnie. Krajowy porządek prawny nie jest 

izolowany od procesów globalizacji oraz europeizacji. 

 Należy niezbędnie podnieść, że na gruncie pozytywnego prawa admi-

nistracyjnego „Kodeks” nie może być powoływany jako podstawa prawna 

co do kontroli (bądź nadzoru)24. Natomiast dzięki swojemu opisanemu po-

średniemu działaniu może mieć istotne znaczenie dla przydzielania środ-

ków budżetowych w przyszłości (co deklaruje właściwy resort)25. 

                                                      
20 Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków 

Sportowych, Warszawa 2017, s. 18. 
21 J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Część I, Zakamycze, Kraków 2003, 

s. 26 i nast. 
22 J. Izdebski, Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego, 

Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 81 i nast. 
23 Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków 

Sportowych, Warszawa 2017, s. 11 i nast. 
24 Por. I. Niżnik-Dobosz et al., Pozostałe formy kontroli administracji publicznej [w:] W. Jaki-

mowicz (red.), Przewodnik po prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 
2016, s. 788 i nast. 

25 Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków 
Sportowych, Warszawa 2017, s. 18 i nast. 
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Odnosząc się do kolejnej kwestii trzeba zauważyć, iż polskie związki 

sportowe można ujmować nawet jako podmioty zbliżone do szeroko poj-

mowanych organów administracji26 . Dlatego – kontynuując przytoczoną 

myśl – trudno uznawać pośrednią ingerencję właściwego organu naczel-

nego jako niedopuszczalną. Ma to znaczenie dla organizacji i zarządzania 

tych podmiotów. Jednakże formalnie nie wpływa na szczególny prawny 

charakter osoby prawnej polskiego związku sportowego. Z drugiej strony 

należy zauważyć, że współczesne administrowanie (zarządzanie) publiczne 

nie opiera się już wyłącznie, bezpośrednio na prawie administracyjnym 

(i jego mechanizmie)27. 

Koniecznym jest notyfikowanie tego, że polskie związki sportowe 

nierzadko nie radzą sobie same bardzo dobrze z prawidłowym wykonywa-

niem zadań, do których zostały powołane (co znajduje przykładowo odbicie 

w orzeczeniach sądów oraz w licznych interpelacjach sejmowych). 

Dlatego autor uważa, że – na przedstawiony stan dzisiejszy -  uzasad-

nione jest dalsze zwiększanie w Polsce władztwa (formalnego oraz faktycz-

nego – np. poprzez mechanizmy pośrednie) administracji publicznej nad spor-

tem. Co do zasady państwo (z jego centrum zarządu publicznego) winno mieć 

w dobie dzisiejszej pomocniczy charakter28. Jednakże w prezentowanym 

zakresie bieżącego zakresu życia społeczno-gospodarczego nie powinno się 

przede wszystkim kierować konstytucyjną zasadą subsydiarności. 

 

Podsumowanie 

Autor wysuwa wniosek, że – na aktualnym etapie rozwoju życia spo-

łecznego w Polsce – można uznawać za uzasadnione wprowadzanie zasad 

governance do funkcjonowania polskich związków sportowych poprzez doku-

ment resortowy. Jednakże także zauważa, że wskazany dokument jest również 

                                                      
26 A. Kabat, Status prawny związku sportowego [w:] A. Szwarc (red.) Status prawny 

polskich klubów i związków sportowych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000, s. 
72. 

27 S. Theodolou, R. Roy, Public administration. A Very Short Introduction, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2016, s. 81 i nast. Dodatkowo por. przykładowo J. Filipek, 
Miejsce i rola prawa administracyjnego w mechanizmie działania prawa [w:] J. Filipek 
(red.), Prawo administracyjne w mechanizmie prawa, Krakowskie Towarzystwo 
Edukacyjne, Kraków 2012, s. 15-30. 

28 Por. W. Łużyński, Państwo pomocnicze, Wydawnictwo KUL, Lublin 2001, s. 73 i nast. 
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narzędziem centralizacji i kontroli dla administracji rządowej (zasadniczo 

o charakterze pośrednim). 

Stosowanie „Kodeksu…” powinno sprzyjać wzrostowi efektywności 

ekonomicznej działania polskich związków sportowych (i ich interesariu-

szy, otoczenia itd.), a co za tym idzie być zbieżne z zakładanymi, pożąda-

nymi procesami rozwoju polskiej gospodarki narodowej29. Transformacje 

zarządzania wspomnianymi organizacjami (polecane przez analizowany 

dokument) winny wpisywać się także w konieczność podnoszenia krea-

tywności i innowacyjności – w Polsce oraz Unii Europejskiej30. 

                                                      
29 B. Minc, Zarys systemu ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1970, s. 542 i nast. 
30 M. Weresa, Kreatywność i innowacyjność w Europie [w:] J. Kleer, K. Prandecki (red.), 

Ekonomiczna pozycja Europy w świecie, PAN, Warszawa 2016, s. 191-205. 
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Część Informacyjna Stowarzyszenia „Fontes" 

 
 

                                       

 

 

 

 

 
 
 

Szanowni Państwo,  
 
 
 
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami 
Prawa „FONTES” mam zaszczyt zaprosić do udziału w VII Zjeździe 
Stowarzyszenia, połączonym z międzynarodową konferencją naukową pt.   
 
 

„Teoria, organizacja i praktyka procesu 
prawotwórczego” 

 
 jaka odbędzie się w dniach 22-23 września 2018 r. w Warszawie  
 
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43. 
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1. CELE NAUKOWE KONFERENCJI: 
Zasada państwa prawnego wymaga stanowienia norm 

nienagannych z punktu widzenia celów legislacji. Pierwszą płaszczyznę 
tworzenia prawa stanowią formalne warunki tworzenia aktu 
prawotwórczego (procedura legislacyjna, warunki legalności aktów 
normatywnych, promulgacja). Druga wyraża się w doborze środków 
oddziaływania prawnego z punktu widzenia zakładanych celów inicjatywy 
legislacyjnej. Z kolei na ostatnią płaszczyznę składają się reguły 
determinujące skuteczność włączenia aktu prawnego do akceptowanego 
w danym społeczeństwie porządku instytucjonalnego.  

Od innej strony rzecz ujmując, analiza procesu tworzenia prawa 
dotyczy trzech aspektów, tj. teoretycznego, organizacyjnego oraz 
praktycznego. W szczególności, celem konferencji będzie podjęcie próby 
wskazania na relacje występujące między koncepcjami prezentującymi 
teoretyczny model tworzenia prawa a organizacją procesu 
prawotwórczego funkcjonującą w realnych warunkach społeczno-
gospodarczych, w otoczeniu formalnych i nieformalnych rozwiązań 
instytucjonalnych, umożliwiających realizację celów i funkcji prawa. 
 
Rada naukowa konferencji:  
Prof. nadzw.dr hab. Leszek Bielecki, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz 
Biernat, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga, dr Mieczysław Błoński, 
prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. nadzw. dr hab. Bolesław M. 
Ćwiertniak, prof. nadzw. dr hab. Wojciech Dadak, prof. nadzw. dr hab. 
Dorota Dąbek, prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz, r hab. Agata 
Jurkowska – Gomułka, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Korybski, prof. zw. 
dr hab. Adam Lityński, prof. nadzw. dr hab. Marian Liwo, prof. nadzw. dr 
hab. Marek Mączyński, prof. nadzw. dr hab. Sławomir Patyra, prof. 
nadzw. dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. dr hab. Adam Sulikowski, prof. 
nadzw. dr hab. Andrzej Szplit, prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki, prof. 
zw. dr hab. Halina Zięba – Załucka, prof. WSH, dr Maria Zrałek. 
 
 
2. RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI: 

 
DZIEŃ I (22 września) 

 
10.00 Inauguracja konferencji 
 
10.30 – 14.00 I Sesja plenarna, tytuł sesji: Deskryptywne i 
normatywne modele tworzenia prawa 
 
10.30 – 12.30 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)  
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13.00 – 14.00. Dyskusja 
 
14.00 Obiad 
 
15.00 – 17.30 II Sesja plenarna, tytuł:  Panel anglojęzyczny 
 
15.00 – 17.00 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)  
 
17.00 – 17.30 Dyskusja 
 
 
17.30 – 18.30 Ogłoszenie wyników konkursu „Wykładnia prawa jako 
pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2017/2018” 
 
 
18.30 – 20.00. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Badań nad 
Źródłami i Funkcjami Prawa 
 

1. Wręczenie odznak i dyplomów członkowskich nowym członkom 
Stowarzyszenia,  

2. Zatwierdzanie planu przedsięwzięć Stowarzyszenia i Oddziału 
Stowarzyszenia w Sosnowcu na następny okres,   

3. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i 
Oddziału Stowarzyszenia  
w Sosnowcu 

4. Rozpatrzenie sprawozdań i informacji z realizowanych projektów 
badawczych i innych przedsięwzięć, 

5. Uchwalenie budżetu,  
6. Zmiany w statucie Stowarzyszenia, 
7. Nadanie tytułów Członka Honorowego Stowarzyszenia, Zasłużonego 

Członka Stowarzyszenia i Członka – Założyciela Stowarzyszenia, 
8. Wybór członków organów wybieralnych Stowarzyszenia, 
9. Ustalenie terminu i miejsca VIII Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad 

Źródłami i Funkcjami Prawa, 
10. Sprawy bieżące. 

 
20.30. Uroczysta kolacja 
 

DZIEŃ II (23 września) 
 
10.00 – 13.30 III Sesja plenarna, tytuł:  Prawny i instytucjonalny 
wymiar procesu prawotwórczego 
 
10.00 – 13.00 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)  
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13.00 – 13.30 Dyskusja 
 
13.30 Obiad 
 
14.30 – 16.00 IV Sesja plenarna, tytuł:  Praktyka tworzenia prawa 

 
14.30 – 15.30 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)  
 
15.30 – 16.00 Dyskusja 
 
16.00 – 16.00 Podsumowanie i zamknięcie obrad.  
Pożegnanie uczestników VII Zjazdu i konferencji 
 
Uwaga: Prosimy o zgłaszanie wystąpień nawiązujących treścią do 
zagadnień wskazanych w tytułach sesji plenarnych oraz zgodnych 
z metodą badawczą Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami 
Prawa. Do wygłoszenia i publikacji nie będą przyjęte referaty 
odbiegające od założeń merytorycznych konferencji. Oceny 
adekwatności zgłoszonych referatów do założeń merytorycznych 
konferencji dokona Rada Naukowa Stowarzyszenia, na podstawie 
dołączonych do zgłoszenia abstraktów. W wypadku dużej liczby 
zgłoszeń, sesje plenarne zostaną podzielona na panele. 
 
 
3. PUBLIKACJA: 
 
Przewidujemy opublikowanie referatów przygotowanych przez uczestników 
konferencji w formie recenzowanej monografii naukowej, lub numeru 
specjalnego ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa 
Publicznego” (7 pkt.)   
 
Podstawowe wymogi edytorskie dotyczące referatów zgłoszonych do 
opublikowania: 
 
- objętość – do 20 000 znaków (0,5 ark. wydawniczego), 
- edytor tekstu MS Word, 
- czcionka Times New Roman nr 12, interlinia 1,5 , marginesy 2,5 cm. 
- przypisy na dole strony: 
� Książki: Nazwisko, Tytuł, Miejsce i rok wydania, strona. 
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� Opracowania w publikacjach zwartych: Nazwisko, Tytuł 
opracowania, [w:] Nazwisko (red.), Tytuł książki, Miejsce i rok 
wydania, strona. 

� Artykuły w czasopismach: Nazwisko, Tytuł opracowania, Tytuł 
czasopisma, rocznik, numer, strona. 

� Inne źródła informacji (orzeczenia, akty prawne, wyniki badań 
ankietowych, dane statystyczne, itp.): powołujemy w sposób 
tradycyjnie przyjęty w danej dyscyplinie nauki. 

- Ilustracje (przyjmujemy tylko czarno  - białe), prosimy załączać w postaci 
umożliwiającej dalsze opracowanie graficzne.    
 
Prosimy o załączanie do tekstu streszczenia (nie dłuższego niż 500 
znaków)  i 3-5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim. 
 
 
 
4. KALENDARIUM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z IMPREZĄ: 
 
� Nie później niż do 15 maja 2018r. prosimy o zgłaszanie zamiaru 

udziału w konferencji na załączonym do niniejszego zaproszenia 
formularzu, z tematem referatu oraz założeniami merytorycznymi 
wystąpienia („abstrakt”, 500 – 1000 znaków) włącznie, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sekretarza 
Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami 
Prawa „Fontes”, dr Dobrochny Minich: 
 fontes@wsiz.rzeszow.pl   

� Nie później niż do 15 czerwca 2018 r. Rada Naukowa ogłosi 
rozstrzygnięcie w przedmiocie kwalifikacji zgłoszonych wystąpień. 
Brak kwalifikacji wystąpienia nie oznacza odmowy udziału 
w konferencji, a jedynie ograniczenie go do uczestnictwa biernego. 

� Niezwłocznie po upływie w/w terminu  organizatorzy zwrócą się o 
wniesienie opłaty konferencyjnej (szczegóły dot. opłaty zob. niżej), 
opłatę należy uiścić w terminie do 15 lipca 2018 r. 

� Nie później niż do 14 września 2018 r. zostaną podane: 
potwierdzenie uiszczenie opłaty konferencyjnej, szczegółowy 
porządek wystąpień w ramach sesji plenarnych i paneli, a także 
inne szczegółowe informacje organizacyjne. 

� 21 września 2018 r. – posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, 
Warszawa, od godz. 18.00   

� 22-23 września 2018 r. – VII Zjazd i konferencja wg. 
harmonogramu j.w. 



FONS 2018 / 2 (9) 138

� Nie później niż do 31 grudnia 2018 r. należy przesłać tekst referatu 
(adres zob. niżej) 

 
5. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI: 
 
dr Dobrochna Minich,  fontes@wsiz.rzeszow.pl 
dr Anna Rogacka- Łukasik, arogacka@tlen.pl, 506 496 145 
 
 
Korespondencję pisemną prosimy kierować na adres:   
Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,  ul. 
Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 243 
 
 
6. OPŁATA, WARUNKI, ZAKWATEROWANIE: 
 
Opłata konferencyjna wynosi: 
 
Dla Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami 
Prawa:  
400 zł. (opłata nie obejmuje noclegu) 
 
Dla pozostałych uczestników: 
450 zł. (opłata nie obejmuje noclegu)    
 
Dane do przelewu: 
 

Kwota: j.w., w zależności od kategorii 
Konto: Bank PEKAO:    79 1240 1372 1111 0010 4886 0443 
Beneficjent:  Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 
Tytułem: Konferencja 2018 

 
 
W ramach opłaty konferencyjnej organizator oferuje:  

 Materiały konferencyjne (teczki, foldery, notatniki, itp.)  
 2 x obiad na terenie Uczelni 
 Bufet kawowy w obu dniach konferencji 
 Uroczysta kolacja na terenie Centrum Barnabitów w Warszawie, ul. 

Smoluchowskiego 1 
 Pokrycie kosztu publikacji  
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Istnieje możliwość wystawienia faktury oraz (na miejscu) potwierdzenia 
delegacji służbowej.  
 
 
Możliwość wykupienia noclegu:  
 
Istnieje możliwość wykupienia noclegów w terminie 21/22 i 22/23 września 
2018r.,  w jednym z nw. baz noclegowych: 

 Centrum Barnabitów w Warszawie, ul. Smoluchowskiego 1, po 
specjalnej, obniżonej cenie dla uczestników konferencji 178 zł. 
/pokój jednoosobowy/, 260 zł. /pokój dwuosobowy/, 390 zł. /pokój 
trzyosobowy/ Ww. ceny zawierają: nocleg, śniadanie w formie 
bufetu szwedzkiego, bezpłatny zestaw kosmetyków i ręcznik. 
W pokojach znajduję się m.in. łazienka z prysznicem, bidetem, 
suszarka do włosów, biurko, krzesło, garderoba, telefon, telewizor 
z telewizją kablową, lodówka, zestaw do parzenia kawy i herbaty.  

 Pokoje Gościnne Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, Al. Lotników 
32/46, w cenie 99 zł. /pokój jednoosobowy/ (ze śniadaniem 109 zł.) 
bądź 128 zł. /pokój dwuosobowy/ (ze śniadaniem 148 zł.). 

 
Noclegi są opłacane odrębnie przez uczestnika, na miejscu w recepcji 
jednej z ww. baz noclegowych, które wystawiają fakturę. Prosimy o 
zaznaczenie w zgłoszeniu chęci zarezerwowania noclegu ze wskazaniem 
miejsca z ww.  
 
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami 
Prawa „FONTES”: 
 

Prezes Zarządu 

Prof. dr hab. Adam Sulikowski 
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Drodzy Czytelnicy, Sympatycy Forum Myśli Instytucjonalnej; 
 
w poprzednim numerze biuletynu FONS zamieściliśmy zapowiedź pierwszego 
wydawnictwa książkowego naszego Forum, a tym razem z poczuciem ogromnej 
satysfakcji możemy poinformować o jej ukazaniu się na naszym rynku 
wydawniczym. Mowa oczywiście o pracy zatytułowanej „Zrozumieć kapitalizm. 
Podejście ewolucyjno-instytucjonalne” pod redakcją Anny Ząbkowicz, Macieja 
Miszewskiego, Pawła Chmielnickiego i Sławomira Czecha.  

Opracowanie składa się z trzech części. Pierwsza z nich stanowi próbę 
ujęcia systemu kapitalistycznego przez pryzmat instytucjonalny stanowiąc 
teoretyczne wprowadzenie do dalszych analiz. Druga część zestawia ze sobą dwa 
rodzaje instytucji – formalne i nieformalne – próbując ukazać ich znaczenie dla 
porządku gospodarowania. Trzecia część natomiast koncentruje się na problemie 
interesów grupowych, będących jednocześnie konsekwencją gospodarczych reguł 
gry, jak i często ich źródłem. Przedmowę do książki napisał jeden z najbardziej 
znanych współczesnych instytucjonalistów Geoffrey M. Hodgson, co poczytujemy 
sobie za wielki zaszczyt.  

Poniżej zamieszczamy spis treści naszej publikacji i gorąco zachęcamy do 
jej lektury. Książkę będzie można wkrótce uzyskać za pośrednictwem naszej 
strony internetowej www.forummi.pl. 
 

Z instytucjonalnym pozdrowieniem, 
Sławomir Czech 

Forum Myśli Instytucjonalnej 
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G.M. Hodgson:  
Przedmowa 
P. Chmielnicki, M. Miszewski, A. Ząbkowicz:  
Wprowadzenie 
Kapitalizm w perspektywie instytucjonalistycznej 
S. Czech, A. Zachorowska-Mazurkiewicz: 
Instytucje w społeczeństwie i gospodarce 
M. Miszewski: 
Aksjologiczne podstawy kapitalizmu i pojęcie ładu instytucjonalnego 
M. Miszewski: 
Zmiana instytucjonalna a współczesne państwo 
A. Sulikowski: 
Rządy prawa w kapitalizmie 
M. Pietrzak: 
Własność wspólna w kapitalizmie 
P. Pysz, A. Jurczuk: 
Rynek i państwo w modelu ładu społeczno-ekonomicznego – krótki przegląd teorii 
E. Zeman-Miszewska: 
Globalizacja i zmiana funkcji państwa 
Rachunek formalny i reguły nieformalne 
P. Chmielnicki, J. Paśnik: 
Rozpoznanie treści instytucji jako warunek sine qua non oceny ich skutków 
S. Morawska, B. Prusak, P. Banasik: 
Sankcje w prawie upadłościowym w działaniu 
E. Gruszewska: 
Wpływ interakcji instytucji formalnych i nieformalnych na przedsiębiorczość w Polsce 
A. Zachorowska-Mazurkiewicz: 
Instytucjonalne uwarunkowania pracy kobiet 
Reguły prawne jako wynik zbiorowego uzgadniania interesów 
S. Czech, M. Moszyński: 
Państwo jako element instytucjonalnego porządku kapitalizmu 
A. Ząbkowicz: 
Kreowanie prawnych reguł polityki gospodarczej za pomocą instytucji mediacji. 
Przypadek Japonii 
S. Czech: 
Instytucjonalizacja konfliktu interesów grupowych jako fundament szwedzkiego modelu 
gospodarczego 
M. Moszyński: 
Od autonomii do podporządkowania? Stosunki między państwem a reprezentacjami 
interesów na niemieckim rynku pracy 
P. Chmielnicki: 
Preferencje i reprezentacje interesów w procesie legislacyjnym: dysfunkcja kompletu 
normatywnego na przykładzie pewnej ustawy 
M. Ratajczak: 
Posłowie
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Wykaz recenzentów współpracujących z FONS w 2017 roku 

 

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga 

prof. nadzw. dr hab. Anna Kalisz 

dr Zofia Andrykiewicz 

dr Agata Barczewska – Dziobek 

dr Jarosław Czerw 

dr Aleksander Słysz 

dr Ewelina Żelasko-Makowska 
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