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Słowo wstępne

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Badań nad Źródła-
mi i Funkcjami Prawa „Fontes”!

Nasza redakcja oddaje Państwu trzeci, tegoroczny numer „Fons”. Niniejszy numer 
jest już piątym drukowanym na papierze. Nasze czasopismo dalej jest dostępne w sieci 
(na witrynie „Fontes”). Przy najbliższej okazji poddamy „Fons” parametryzacji.

Zapraszamy Państwa do nadsyłania – do druku w „Fons” – artykułów (również 
autorstwa Państwa doktorantów bądź magistrantów), glos, recenzji książek nauko-
wych, sprawozdań i podobnych wypowiedzi naukowych.

Propozycje tekstów prosimy nadsyłać – do numeru czwartego w 2018 r. – do po-
łowy grudnia. 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 pierwsze trzy artyku-
ły – przygotowane wedle metody badawczej „Fontes”. W tej części numeru kontynu-
ujemy publikację tekstów dotyczących takich dyscyplin jak prawo bądź ekonomia oraz 
pokrewnych, których problematyka dotyczy istotnych zagadnień życia społecznego 
w Polsce i na świecie. W części informacyjnej numeru polecamy: sprawozdanie z te-
gorocznej konferencji „Fontes”, korespondencję z Forum Myśli Instytucjonalnej (part-
nera naukowego naszego Stowarzyszenia) oraz aktualny, zmieniony statut „Fontes”.

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 biblio-
graficznym 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. Szc-
zególnie preferowane są teksty powstałe z użyciem metody „Fontes” 
(prezentowanej 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 
nadesłanych tekstach. 
6. Przekazanie tekstu Redakcji oznacza nieodpłatnie przeniesienie na sto-
warzyszenie „Fontes” wyłącznego prawa do jego publikacji (prawa autorskie 
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 recenzentów 
znajduje się także na witrynie czasopisma. 

Redakcja poleca lekturę witryny internetowej stowarzyszenia „Fontes”.
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I

ARTYKUŁY





Łukasz Antoniewicz

Wymiana informacji podatkowych pomiędzy państwami UE

Wstęp

System podatkowy jest ważnym elementem istnienia i  prawidłowo funkcjo-
nującego państwa. Prawidłowe uregulowanie tej dziedziny i skuteczność ściągania 
należności z podatników jest obowiązkiem i celem rządzących. Luki w prawie po-
wodują unikanie opodatkowania, a tym samym narażanie państwa na straty mate-
rialne. Dlatego tak ważne jest istnienie ustawy, która reguluje zbieranie informacji 
podatkowych oraz przekazuje je do państw, w których osoba powinna się rozliczyć.

Istota i zasięg globalny unikania opodatkowania, skłonił mnie do wyboru wła-
śnie takiego tematu opracowania, w którym przedstawię skalę problemu oraz roz-
wiązania, jakie zastosowały państwa UE, w tym Polska jako państwo członkowskie, 
tworząc ustawę regulującą i uszczelniającą polski system podatkowy.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest ukazanie wdrożenia do polskiego syste-
mu europejskich dyrektyw i stworzenie własnej ustawy regulującej zbieranie i prze-
kazywanie danych do organów podatkowych. Pierwsza część tekstu prezentuje cel 
powołania ustawy oraz cały proces jej tworzenia – od momentu stworzenia projektu 
do czasu podpisania ustawy przez Prezydenta RP. Kolejnym aspektem, który poru-
szyłem w tej części, są źródła i cele przekazywania danych podatkowych do innych 
państw oraz przesłanki powołania ustawy o  wymianie informacji z  innymi pań-
stwami. Przytoczyłem również zadania i rolę w wymianie informacji podatkowych 
takich urzędów jak Minister Finansów czy Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 
Część druga poświęcona została użytkownikom i ich obowiązkom, czyli wszelkim 
instytucjom, które podlegają obowiązkowi raportowania, jak również tym, które 
z tego obowiązku w myśl ustawy zostały zwolnione. Ostatnia część dotyczy zakresu, 
w jakim dane podatników zostają przekazywane, oraz sposobu, w jakim to się odby-
wa. Przedstawiłem także korzyści, jakie płyną z wprowadzenia ustawy o wymianie 
danych podatkowych między państwami członkowskimi oraz przyczyny nowych 
uregulowań i efekty tych zmian, a także kontrolę przestrzegania realizacji założeń 
i kary wymierzane w przypadku braku stosowania się do obowiązujących przepi-
sów. 
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1. Tworzenie ustawy o wymianie informacji podatkowej z 2017 r.

1.1. Hipotezy badawcze

Celem powołania ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podat-
kowych z  innymi państwami jest zbieranie i  przekazywanie informacji podatko-
wych o dochodach uzyskiwanych przez osoby fizyczne państwom, których rezyden-
tami są te osoby. Zamierzone skutki powołania przepisów ustawy to:

•	 eliminacja oszustów podatkowych dzięki zebraniu informacji finansowych 
przez państwo, w którym osoba uzyskuje dochód, i przekazaniu ich państwu, które 
jest odpowiednim dla rozliczenia podatkowego tej osoby; 

•	 poprawa krajowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego dzięki 
ustawie oraz rozporządzeniom UE, które ustaliły schemat działań oraz sposób re-
alizacji zamierzeń i poprawy sytuacji w tej dziedzinie prawa;

•	 systematyczne przekazywanie informacji finansowych, które pozwoli 
zmniejszyć straty finansowe w budżecie państwa, eliminując naruszenia prawa po-
datkowego;

•	 ustawa dodatkowo daje możliwość automatycznego przekazywania danych 
finansowych do danego państwa oraz przekazywanie tych danych w przypadku wy-
stąpienia o to konkretnego państwa. 

Wszystkie te założenia mogą zostać zrealizowane wyłączenie dzięki nowo po-
wstałej ustawie, która zawiera konkretne zasady i  tryb wymiany informacji po-
datkowych z innymi państwami. Określa organy właściwe w realizacji tych zadań, 
wskazuje konkretne obowiązki instytucji finansowych w zakresie zbierania i prze-
kazywania tych danych odpowiednim organom. 

Realizacja założeń ustawy nie może odbywać się bez stosowania procedur nale-
żytej staranności. Ważne jest, aby państwa, wykonując zadania, które nałożyła na nie 
ustawa, były wykonywane w ściśle określonych normach. Na instytucje finansowe zo-
stały nałożone obowiązki informacyjne, a także szereg uregulowań związanych z pra-
widłową wymianą informacji, ich wcześniejsze gromadzenie i przechowywanie przy 
stosowaniu zasad ochrony danych osobowych. Wszystkie te działania mają wpływ na 
wykonanie nałożonych celów i w konsekwencji poprawę prawa podatkowego.

 
1.2. Przebieg procesu legislacyjnego

Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami jest 
projektem rządowym, mającym za zadanie wprowadzić regulacje unijne. Projekt 
wpłynął do Sejmu 29 listopada 2016 r. Uzasadnienie projektu ustawy zawiera m.in. 
argumenty, które przemawiają za koniecznością powołania tej ustawy oraz jej po-
zytywnego działania na dziedzinę prawa, którą regulują jej przepisy. Argumentem 
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przemawiającym za powołaniem ustawy jest fakt, że Polska znajduje się w grupie 
państw, które zobowiązały się stosować członkowskie ustalenia. Państwo, przyłą-
czając się do określonego systemu raportowania, jest zobligowane do wprowadzenia 
jego zasad w swoim kraju. 

Istotnym argumentem przemawiającym za powołaniem ustawy o wymianie in-
formacji podatkowych z innymi państwami jest wdrożenie ustaleń dyrektywy i roz-
szerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji. Jest to ważny argument, gdyż 
powoduje usystematyzowanie przekazywania informacji podatkowych i przekazy-
wanie ich w sposób uporządkowany – w określonych z góry formie i czasie.

Kolejnym ważnym argumentem jest fakt, że państwa zostały zobowiązane do 
wprowadzenia ustaleń dyrektywy. Polska jako jeden z  krajów członkowskich nie 
mogłaby pozwolić sobie na zlekceważenie tak istotnego dla świata problemu jak 
omijanie opodatkowania i wyłudzenia w tym zakresie. Ze względu na globalność 
świadczenia usług oraz możliwość uzyskiwania dochodu praktycznie w  każdym 
państwie, zmniejsza się skuteczność nadzoru państwa w tym zakresie i konieczne 
jest zastosowanie rozwiązań UE.

Argumentem istotnym jest także stworzenie jednolitego standardu wymiany 
informacji podatkowych we wszystkich państwach, które zastosują się do ustaleń 
dyrektywy. Pozwoli to zmniejszyć koszty, jak również zdejmie odpowiedzialność 
z administracji podatkowej i podmiotów gospodarczych.

Dzięki wprowadzeniu ustaleń dyrektywy Polska będzie mogła w pełni wymagać 
zasad należytej staranności przy przekazywani danych oraz zasady sprawozdawczo-
ści. Co więcej, zyska udział w zwalczaniu globalnego problemu, jakim jest narasta-
jąca liczba oszustw podatkowych, przyczyniając się równocześnie do ograniczania 
tego procederu.

Zastrzeżenia można zgłosić w  zakresie określenia zakresu podmiotowego 
i przedmiotowego ustawy. Dotyczy to definicji ujętych w projekcie, które są mało 
klarowne i  uniwersalne. Pojęcia te mogą sprawiać trudności w  zakresie identyfi-
kacji podmiotów objętych obowiązkami w tej ustawie. Definicje w głównej mierze 
zostały przeniesione z dyrektywy i nie są przystosowane do polskiego systemu po-
jęciowego. Może to spowodować problemy w zakresie ustalenia zakresu przedmio-
towego i podmiotowego ustawy.

Istotną kwestią jest przyznanie ministrowi do spraw finansów publicznych kom-
petencji do wydawania rozporządzeń w zakresie przyznawania organom upoważ-
nień do występowania w imieniu organu upoważniającego do określonych czynno-
ści. Forma w tym przypadku jest niewłaściwa, gdyż nie powinno to być wydawane 
jako rozporządzenie, a jedynie zarządzenie.

Potrzeba uchwalenia ustawy nie budzi wątpliwości. Walka z oszustwami i wy-
łudzeniami podatkowymi jest niezwykle ważną kwestią. Członkostwo w Unii Eu-
ropejskiej obliguje nas jako państwo do wprowadzania unijnych regulacji i założeń. 
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Wątpliwe stają się jedynie niektóre założenia projektu ustawy. To przede wszyst-
kim niejasne definicje występujące w projekcie, które będąc zasadne w dyrektywie, 
w naszym porządku prawnym nie mają odzwierciedlenia i powodują niejasny od-
biór ustawy. Bezzasadne jest stosowanie sformułowań, które odnoszą się do instytu-
cji niefunkcjonujących w naszym porządku krajowym. Brakuje w przedstawionym 
projekcie także precyzyjnego ustalenia podmiotowości oraz przedmiotowego za-
kresu ustawy. Może to spowodować problemy w ustaleniu, na jakie podmioty na-
kładane są obowiązki gromadzenia i przekazywania danych o podatnikach. Projekt 
ustawy w tym zakresie nie spełnia podstawowych standardów legislacyjnych doty-
czących należytej precyzji i przejrzystości regulacji prawnych1.

Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowej z państwami trzecimi, przed 
skierowaniem do prac Sejmu, musiał zostać uzgodniony. W  trakcie przygotowy-
wania projektu zebrano stanowiska wielu instytucji, które wyraziły swoje zdanie na 
temat tej ustawy. Projekt został zaopiniowany m.in. przez:

•	 Ministerstwo Sprawiedliwości, które nie zgłosiło żadnych uwag, a jedynie 
wyraziło pomysł zmian redakcyjnych dotyczących art. 29 ust. 2 pkt 3c, art. 47 ust. 
2 pkt 2, art. 75 ust. 2 pkt 3, art. 77 oraz art. 89 pkt 7;

•	 Rządowe Centrum Legislacji, które zaproponowało kilka zmian dotyczą-
cych m.in. definicji „właściwego organu”, gdyż nie było jasne, między jakimi orga-
nami mają być zawierane umowy. Zgłoszono także wątpliwość dotyczącą automa-
tycznego przekazywania informacji podatkowych, a dokładnie sytuacji, kiedy dane 
te będą przekazywane sądom i prokuratorom. Kolejnym zagadnieniem rozpatrywa-
nym przez Rządowe Centrum Legislacji jest nakładanie kar przez organy podległe 
ministrowi. Definicje zawarte w projekcie także zostały zgłoszone jako mało pre-
cyzyjne, często zbyt skomplikowane i niezrozumiałe. Uzupełnienia wymaga rów-
nież zakres obowiązków instytucji raportujących. Na uwagę zasługuje bezpośrednie 
wdrożenie dyrektywy bez jej wcześniejszego wprowadzenia do polskiego ustawo-
dawstwa. Brak jest uregulowania kwestii dotyczących weryfikowania poprawno-
ści zbieranych danych podatkowych. Zbyt ufnie instytucje opierają się jedynie na 
oświadczeniach składanych przez podmioty, bez ich weryfikacji. W  tym miejscu 
Rządowe Centrum Legislacji wnosi o uzupełnienie procedury. Niewłaściwe okazało 
się także określenie uprawnień, które przysługują kontrolującemu, a także skupienie 
się na tajemnicy skarbowej. Wątpliwość została wyrażona co do stosowania sankcji 
administracyjnej oraz kary grzywny. RCL zgłosiło potrzebę, aby Krajowa Admini-
stracja Podatkowa zapoznała się z projektem;

•	 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który wskazał ko-
nieczność zmiany nazw, identyfikujących podmiot, oraz to, że ustawa powinna za-
wierać pełny zakres danych osobowych. Projektodawca w  tym zakresie popełnia 

1 Opinia z 12 stycznia 2016 r. o projekcie ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji 
w dziedzinie opodatkowania, Rada legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, RL-0303-17/15.
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znaczące błędy, które należy wyeliminować poprzez skupienie się nad zasadą ade-
kwatności i stworzenia zamkniętego katalogu, jakie informacje są danymi osobo-
wymi. Dodatkowo zakres uprawnień o udostępnianie danych powinien być dokład-
nie określony, aby nie było nadużyć w tym zakresie;

•	 Komisję Nadzoru Finansowego, która zwróciła uwagę na terminy użyte 
w projekcie ustawy dotyczące m.in. podmiotu inwestowania, funduszy inwestycyj-
nych, instytucji finansowej czy zwolnionego przedsiębiorstwa zbiorowego inwe-
stowania. KNF zgłosiła uwagi dotyczące dostosowania terminologii pojęć do obo-
wiązującego prawa polskiego oraz tego, że w projekcie należy także określić, który 
podmiot jest adresatem obowiązku raportowania;

•	 Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, która zgłosiła uwagi co do skutków re-
gulacji ustawy, szczególnie do ustalenia wydatków dla sektora finansów publicznych 
oraz sektora przedsiębiorstw;

•	 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który nie zgłosił żadnych uwag do ustawy;
•	 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zgłosiło popraw-

ki w zakresie informacji – jakim organom udostępnia się informacje podatkowe, 
a także uwagę o doprecyzowanie art. 297a oraz art. 298 pkt 5a;

•	 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które zgłosiło uwagi odnośnie do de-
finicji aktywów finansowych. Definicja zawarta w projekcie została uznana za zbyt 
wąską w swoim zakresie i należy ją poszerzyć. Ponadto definicje terminów „rachu-
nek depozytowy” oraz „umowa ubezpieczenia” nie jest pełne. Należy zmodyfikować 
je na tyle, aby mogły obejmować każdą umowę zawartą między zakładem ubezpie-
czeń a innym podmiotem. Rozbieżności stwierdzono również pomiędzy niektóry-
mi przepisami projektu a przepisami dyrektywy UE.

Poza uzgodnieniami z  wyżej wymienionymi podmiotami odbyły się również 
konsultacje publiczne, które miały za zadanie skonsultowanie założeń ustawy w róż-
nych kręgach. Swoje opinie wyraziły m.in.:
	 Centrum Cen Transferowych, które odniosło się do zastosowanych skró-

tów. CCT wniosło uwagi do działu IV, V, VI i VII. W dziale IV zwrócono uwagę 
na automatyczną wymianę informacji, która powinna mieć wymiar transgraniczny, 
a nie odnosić się jedynie do interpretacji indywidualnych. Zgłoszono uwagi edycyj-
ne w art. 75. W dziale V powinno się określić zakres danych oraz wzór informacji 
o podmiotach. Zgłoszono także, że niektóre przepisy projektu ustawy nie odzwier-
ciedlają założeń dyrektywy. W dziale VI stwierdzono zbyt wysokie kary oraz za-
stosowanie grzywny i kar administracyjnych, a w dziale VII zgłoszono wątpliwości 
w stosunku do przepisów obowiązujących, przejściowych i końcowych;
	 Izby Domów Maklerskich, które zgłosiły uwagi dot. słowniczka pojęć, a kon-

kretnie wobec pojęcia rachunku papierów wartościowych i o doprecyzowanie, czy jest 
on rachunkiem finansowym, powierniczym czy depozytowym. Zastrzeżenia wzbu-
dziły także definicje instytucji powierniczej, depozytowej, podmiotu inwestującego, 
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rachunku istniejącego, nowego i  wyłączonego. Zwrócono uwagę na zakres danych 
raportowanych dla klienta instytucjonalnego będącego osobą raportowaną, która jest 
zbyt wąska. Na koniec stwierdzono brak informacji o konieczności poinformowania 
osoby raportowanej o tym, że jej dane będą gromadzone oraz przekazywane;
	 Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, która zgłosiła uwagi wobec 

definicji znajdujących się w projekcie ustawy. Stwierdziła, że projekt dodatkowo po-
winien zawierać datę, rodzaj oraz opis przeprowadzonej czynności. Wskazała także 
na brak formy przechowywania gromadzonych informacji podatkowych. Wątpli-
wości budził także zapis na wypadek śmierci oraz nieaktualny tytuł ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych. Według Izby przyjęto zbyt krótki okres vacatio legis i krótki 
czas na wdrożenie postanowień ustawy;
	 Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, która po zapoznaniu się z projektem 

nie wniosła żadnych uwag do ustawy;
	 Konfederacja Lewiatan zgłosiła uwagi do definicji umowy renty, zakładu 

ubezpieczeń, umowy ubezpieczenia, klienta nowego i istniejącego, podmiotu, insty-
tucji prowadzącej rachunek. Zwrócono uwagę na kalkulację limitów w art. 24 oraz na 
raportowanie klientów z krajów, które nie przystąpiły do CRS. Określono brak zakresu 
danych raportowanych oraz bezzasadność zbierania informacji o miejscu urodzenia 
osoby fizycznej. Zwrócono uwagę na błędy sposobu dokumentowania statusu klien-
ta. Dodatkowo Konfederacja Lewiatan postulowała za wydłużeniem terminu wejścia 
w życie ustawy, ponieważ zastosowanie jej ustaleń w tak krótkim czasie jest nierealne; 
	 Polska Izba Ubezpieczeń, która określiła swoje stanowisko rynku ubezpie-

czeniowego do projektu. Zwróciła uwagę na termin wdrożenia postanowień ustawy, 
a także na definicję zakładu ubezpieczeń, która według niej jest zbyt wąska i należy 
ją doprecyzować. Izba zgłosiła m.in. wykreślenie definicji umowy i  uzupełnienie 
definicji pieniężnej umowy ubezpieczenia. Uznała, że definicja wartości pieniężnej 
nie określa zakresu środków, które mogą trafić do ubezpieczonego, a  informacje 
takie powinny być ujęte w tej definicji. Zwrócono uwagę również na progi kwotowe 
rachunku o wysokiej wartości, które powinny być określone w dolarach amerykań-
skich, a nie w walucie polskiej. Wniesiono o doprecyzowanie statusu osoby i usu-
nięcie odpowiedzialności karnoskarbowej. Izba zwróciła się z prośbą o uwzględnie-
nie jej postanowień i wyraziła chęć współpracy z Ministerstwem Finansów w jak 
najlepszym interesie klientów i instytucji finansowych.
	 Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (SKOK), która 

wniosła o  uwzględnienie jej jako instytucji nieraportującej. Wskazała swe podo-
bieństwo do podmiotów rządowych, które nie podlegają raportowaniu, chcąc tym 
samym znaleźć się w tej grupie.

Po odbyciu konsultacji publicznych i zebraniu opinii na temat projektu ustawy 
prace przeniosły się do Komitetu do Spraw Europejskich, następnie do Stałego Ko-
mitetu Rady Ministrów, Komisji Prawniczej i Rady Ministrów. 
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1 grudnia 2016 projekt ustawy skierowano na posiedzenie Sejmu do pierwszego 
czytania, a 15 grudnia 2016 r. odbyło się pierwsze czytanie oraz skierowano projekt 
do Komisji Finansów Publicznych. Komisja obradowała pod przewodnictwem po-
sła Jacka Sasina. Podczas obrad komisja rozpatrzyła wniosek rządu dotyczący wy-
miany informacji podatkowej z  innymi państwami. W posiedzeniu wzięli udział: 
Wiesław Janczyk, sekretarz stanu i Paweł Gruda, podsekretarz stanu w Minister-
stwie Finansów, wraz ze współpracownikami, Maciej Małecki, sekretarz stanu i Ma-
ciej Wild, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, wraz ze współpra-
cownikami, Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, wraz ze współpracownikami, Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów. W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Jakub Kro-
wiranda, Michał Nowak, Anna Woźniak, Michał Zieliński – z sekretariatu Komisji 
w Biurze Komisji Sejmowych oraz Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak, Łukasz Ny-
kiel – legislatorzy z Biura Legislacyjnego. Komisja skierowała rządowy projekt usta-
wy do komisji stałej do monitorowania systemu podatkowego w celu rozpatrzenia. 
Komisja ustaliła również harmonogram dalszych prac nad projektem. 

7  lutego 2016 r. Komisja Finansów Publicznych, obradując pod przewodnic-
twem Jacka Sasina, rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji stałej powołanej do moni-
torowania systemu podatkowego rządowego projektu ustawy o wymianie informacji 
podatkowej z  innymi państwami. Poseł Andrzej Szlachta przedstawił sprawozda-
nie z obrad, podczas których Konfederacja Lewiatan i Związek Banków Polskich 
zgłosiły swoje uwagi. Poprawki zgłosił również poseł Jerzy Gosiewski; zostały one 
przyjęte. Następnie komisja przeszła do rozpatrywania poszczególnych artykułów 
ustawy, przyjmując lub wnosząc poprawki. Na koniec Komisja po wprowadzeniu 
niewielkich poprawek przyjęła projekt ustawy oraz upoważniła Biuro Legislacyjne 
do wniesienia zmian redakcyjnych, językowych i legislacyjnych przyjętych na po-
siedzeniu komisji. Przewodniczący ustalił także za zgodą zgromadzonych członków 
komisji sprawozdawcę, którym został wybrany Andrzej Szlachta. 

8 lutego 2017 r. odbyło się drugie czytanie oraz skierowanie decyzji do ponow-
nego rozpatrzenia przez Komisję Finansów Publicznych i wydanie sprawozdania, 
które określa poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania. Podczas obrad głos 
zabrał członek zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Michał 
Stępniewski, który wypowiedział się na temat zbyt wysokich kar przy przekraczaniu 
przepisów finansowych, które mają być wprowadzone w ustawie. Komisja Finansów 
Publicznych na posiedzeniu wniosła również o zmianę terminów. Poprawki zostały 
negatywnie zaopiniowane.

10 lutego 2017 r. odbyło się trzecie czytanie na posiedzeniu Sejmu. Głosowano 
podczas posiedzenia za całością projektu. Wynik to 424 głosy za, 2 przeciw oraz 
2 wstrzymujące się. Projekt uchwalono. Następnie przekazano ustawę Prezydentowi 
oraz Marszałkowi Senatu. Senat 24 lutego 2017 r. po zapoznaniu się z tekstem usta-
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wy wprowadził swoje poprawki, które miały na celu m.in. wskazanie, że adresatem 
informacji podatkowych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, a nie minister 
do spraw finansów publicznych. Kolejna poprawka wniesiona przez Senat koryguje 
błędy dotyczące wygaśnięcia oraz uchylenia indywidualnych interpretacji. Senat, 
dążąc do spójności ustawy, wprowadził przepisy dotyczące automatycznej wymiany 
informacji o rachunkach, uchylając przepisy o wypłatach odsetek.

Następnym krokiem było przekazanie do Komisji Finansów Publicznych 27 
lutego 2017 r. w  celu rozpatrzenia poprawek Senatu. Komisja zakończyła pracę 
8 marca 2017 r. wydaniem sprawozdania, w którym poprawki Senatu każe Sejmowi 
przyjąć. Dnia 9 marca 2017 r. posłowie rozpatrzyli stanowisko Senatu i przyjęto po-
prawki. 10 marca 2017 r. ustawa trafiła do podpisu przez Prezydenta RP, a 20 marca 
2017 r. prezydent ustawę podpisał2.

Analizując projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi pań-
stwami oraz opinie podmiotów, które zostały poproszone o weryfikację przepisów 
projektu ustawy, należy zauważyć, że większość tych wypowiedzi powatarza się 
w bardzo istotej kwestii – użytych definicji i pojęć. Zgadzam się z tym, że użycie po-
jęć, które funkcjonują w dyrektywie, nie do końca ma odzwierciedlenie w polskim 
porządku prawnym. Wiele z nich neleżało zmienić, aby ułatwić interpretację prze-
pisów, a niektóre w szerszy sposób określić, aby definicja nie budziała wątpliwości. 

Drugą istotną kwestią, która także powtarzała się w opiniach podmiotów, było 
stosowanie zarówno kar grzywny, jak i kar administracyjnych. Według mnie pod-
mioty te miały dużo racji, gdyż nie jest potrzebne karanie w sposób podwójny, jeżeli 
kara grzywny może być naprawdę znacząca. 

Istotną kwestią jest ochrona danych osobowych, ich gromadzenie, przecho-
wywanie i  przekazywanie, na które zwrócił uwagę generalny inspektor Ochrony 
Danych Osobowych, który wskazał naruszenia w tym zakresie. Jak wiadomo, dane 
podatkowe i wszelkie dane o osobie fizycznej są danymi wrażliwymi, dlatego istotna 
jest ich szczególna ochrona, na którą zwrócił uwagę GIODO, i zaopiniował o uregu-
lowanie tego w odpowiedni sposób. 

Kolejną ważną kwestią, która została poruszona, jest brak informowania pod-
miotów o zbieraniu i przekazywaniu ich danych podatkowych do państw trzecich. 
Jest to według mnie bardzo ważny aspekt, ponieważ osoba składajaca oświadczenie 
rezydencji podatkowej powinna zdawać sobie sprawę, w jakim celu i zakresie będzie 
to wykorzystywane. 

Na koniec, oceniając skuteczność skutków regulacji ustawy, należy przyznać, że 
w pewnym stopniu może to zmniejszyć ilość oszustw podatkowych, gdyż podmioty 
proszone o oświadczenie o  swojej rezydencji podatkowej, podpisując się na nim, 
będą miały świadomość podpisywania dokumentu urzędowego i  konsekwencji 

2  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1091.
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z poświadczenia nieprawdy. Instytucje miały tego świadomość, dlatego oświadcze-
nie CRS i FATCA były według mnie dobrym i skutecznym pomysłem. 

1.3. Podmioty właściwe przy wymianie informacji podatkowych

Celem ustawy jest wdrożenie Dyrektywy Rady 2014/107/UE z  dnia 9  lutego 
2014 r. w sprawie współpracy administracyjnej, która zmienia Dyrektywę 2011/16/
UE w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych. Państwa człon-
kowskie zostały zobligowane do wprowadzenia w  swoich krajach rozszerzonego 
zakresu wymiany informacji o podatnikach. Dyrektywa w pewnym stopniu okre-
ślała założenia automatycznej wymiany informacji w niektórych źródłach docho-
du, głównie tych niefinansowych, uzyskiwanych w krajach członkowskich innych 
niż państwa rezydencji. Zwiększenie inwestowania przez podmioty poza granicami 
swoich państw stało się problemem ze względu na zwiększenie się liczby oszustw 
podatkowych i uchylania się od płacenia podatków od uzyskanych dochodów. Rada 
Europejska, widząc pogłębiający się problem, postanowiła zaproponować rozwią-
zanie automatycznej wymiany informacji i  przyjęcia jej przez wszystkie państwa 
członkowskie, aby w ten sposób zniwelować problem.

Polska zobowiązała się do stosowania tzw. CRS, tj. wspólnego sposobu raporto-
wania ustalonego dla wszystkich państw zobowiązujących się do współpracy w wy-
mianie tych informacji. System CRS został przyjęty przez OECD 15 lipca 2014 r. 
na wniosek grupy G 20 we współpracy z państwami UE. Tym sposobem nałożono 
na kraje UE, w  tym Polskę, obowiązek wykrywania klientów, których rezydencja 
podatkowa jest inna niż rezydencja instytucji. Raz w roku informacje zidentyfiko-
wanych klientów trafiają do odpowiedniego państwa rezydencji tych osób. Przeka-
zane informacje pomogą w opodatkowaniu dochodów, które klienci chcą ukryć na 
zagranicznych rachunkach. Rozwój międzynarodowego przepływu osób, kapitału, 
usług spowodował możliwości unikania opodatkowania, dlatego UE oraz Stany 
Zjednoczone, które wprowadziły swój system raportowania (FATCA), postano-
wiły wzmocnić współpracę w tym zakresie z organami podatkowymi3. Zwalczanie 
oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania jest tego głównym celem. 
Instytucje finansowe mają obowiązek dostarczenia do administracji podatkowej in-
formacji o rachunkach ich klientów4. 

Celem ustawy o wymianie informacji podatkowych z  innymi państwami jest 
uregulowanie zasad oraz trybu wymiany tejże oraz wyznaczenie obowiązków, ja-
kie ciążą na instytucjach finansowych w zakresie wymiany tych informacji. Sejm 

3  Konwencji OECD z dnia 25 stycznia 1988r. o wzajemnej pomocy w sprawach podatkowych, Dz.U. 
1998 nr 141, poz. 913.
4  J. Pachecki, Common Reporting Standard- nowy projekt ustawy, Ministerstwo Finansów, Departa-
ment Systemu podatkowego. 
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w drodze ustawodawstwa przewidział także kontrolę tych instytucji i zapewnił pra-
widłowe ich działanie. 

Wnioskującym o pracę nad ustawą był Minister Finansów, który zgłosił projekt 
ustawy i tym samym rozpoczął ścieżkę legislacyjną. Następnie po zgłoszeniu lob-
bingowym, uzgodnieniach oraz konsultacjach publicznych projekt trafił do zaopi-
niowania do Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitetu do Spraw 
Europejskich, Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komisji Prawniczej oraz Rady Mi-
nistrów, a następnie trafił do Sejmu.

Prace w Sejmie nad projektem zaczęły się od pierwszego czytania na posiedzeniu 
Sejmu, następnie trafił on do Komisji Finansów Publicznych, gdzie po stworzeniu spra-
wozdania komisji z prac nad projektem trafił on ponownie na drugie już czytanie na 
posiedzenie Sejmu. Po tym czytaniu Komisja Finansów publicznych zajęła się ponownie 
projektem, tworząc sprawozdanie z tych prac. Podczas trzeciego czytania na posiedze-
niu Sejmu projekt ustawy uchwalono i przekazano ustawę Prezydentowi i Marszałkowi 
Senatu. Senat wniósł poprawki do ustawy, które Komisja Finansów Publicznych przyjęła 
i przekazała na posiedzenie Sejmu, który stanowisko Senatu przyjął. Ostatnim etapem 
było przekazanie ustawy do podpisu Prezydentowi, który dnia 20 marca 2017 r. ustawę 
o wymianie informacji podatkowych z innym państwami podpisał5.

1.4. Dysponent schematu

Minister Finansów
Minister Finansów odpowiada za sprawy z  zakresu realizacji dochodów oraz 

wydatków budżetu państwa, a także chroni interes Skarbu Państwa.
Minister odpowiada m.in. za:
•	 realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat;
•	 organizowanie oraz realizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płat-

niczej z międzynarodowymi organizacjami finansowymi;
•	 realizowanie przepisów dotyczących ceł, tworząc wspólną taryfę;
•	 finansowanie jednostek budżetu państwa oraz samorządu terytorialnego;
•	 dbanie o Skarb Państwa;
•	 prowadzenie kontroli Krajowej Administracji Skarbowej;
•	 kontrolę audytu wewnętrznego w sektorach finansowych6.
Ustawa określa kompetencje Ministra Finansów w związku z automatyczną wy-

mianą informacji podatkowych. Rola ministra w tym zakresie polegała na wdroże-
niu systemu zbierania i przekazywania informacji oraz ustaleniu kompetencji orga-
nów i instytucji, które tym zakresem miały się zająć.

5  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285652.
6  Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz.U. z 2018, poz. 379.
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Minister odpowiada m.in. za:
−	 wydanie rozporządzenia, w którym określił wzór oświadczeń, które insty-

tucje finansowe mają za zadanie przekazywać;
−	 pozyskanie odpowiednich informacji podatkowych, ich przechowywanie 

oraz automatyczne przekazywanie;
−	 ogłoszenie listy organów i instytucji uczestniczących;
−	 przeprowadzanie kontroli oraz nakładanie kar pieniężnych na instytucje 

niestosujące się do przepisów;
−	 ogłoszenie wykazu instytucji nieraportujących, a także listy rachunków wy-

łączonych7.
Rola Ministra Finansów w zakresie wymiany informacji podatkowych z inny-

mi państwami jest więc znacząca. To niego zależy wzór oświadczenia, który będzie 
służył instytucji finansowej do zbierania informacji o podmiocie. Ważne jest, aby 
oświadczenie było wydane w formie zrozumiałej dla klienta, zawierało najistotniej-
sze informacje, niezbędne do określenia rezydencji podatkowej danej osoby. 

Rolą ministra jest trzymanie pieczy nad formą przechowywania i przekazywa-
nia informacji o podatnikach oraz wyznaczenie instytucji i organów, które w tym 
procesie będą brały udział. 

Kolejnym istotnym zadaniem jest przeprowadzenie kontroli instytucji, wyko-
nujących zadania związane ze zbieraniem, przechowywaniem i  przekazywaniem 
informacji podatkowych. To zadanie jest o tyle istotne, że dane klientów są danymi, 
które podlegają szczególnej ochronie wynikającej z  ochrony danych osobowych. 
Brak stosowania się do przepisów wiąże się z naruszeniem dobra osobistego, a to 
podlega surowej karze, którą Minister Finansów ma prawo wymierzyć.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Szef Krajowej Administracji Skarbowej to organ odpowiedzialny za wymianę 

informacji podatkowych z innymi państwami. Posiada przy tym uprawnienia orga-
nu podatkowego. Za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej orga-
ny podatkowe występują z prośbą o udzielenie informacji podatkowych.

Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, a  tak-
że samorządowe kolegium odwoławcze występują z wnioskiem oraz przekazują do 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacje podatkowe.

Wniosek ten musi zawierać następujące informacje:
•	 dane identyfikujące podmiot, którego informacje podatkowe mają doty-

czyć, m.in. imię, nazwisko lub nazwę firmy, miejsce zamieszkania i inne informacje 
przydatne do identyfikacji;

•	 cel oraz zakres informacji podatkowych potrzebnych do zdobycia;

7  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z  innymi państwami, Dz.U. 
z 2017, poz. 648.
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•	 potwierdzenie, że zostały wyczerpane krajowe sposoby pozyskania infor-
macji podatkowych o podmiocie;

•	 zobowiązanie państwa członkowskiego występującego z wnioskiem o  in-
formacje podatkowe o zachowanie tajemnicy z otrzymanych informacji.

Jeżeli szef Krajowej Administracji Skarbowej stwierdzi, że informacje we wnio-
sku są niewystarczające, wówczas wzywa ten organ do nadesłania mu w terminie 
miesiąca uzupełnionych danych. Jeżeli dane nie zostaną uzupełnione, informacje 
podatkowe nie zostają udzielone wnioskującemu.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może odmówić informacji podatko-
wych również w następujących sytuacjach:

−	 organ państwa członkowskiego nie wyczerpał możliwości uzyskania infor-
macji, o które wnioskuje na szczeblu krajowym;

−	 organ wnioskujący nie ma uprawnień do uzyskania informacji;
−	 informacje przekazane ujawniłyby tajemnicę zawodową, przemysłową lub 

tajemnicę firmy;
−	 udzielenie informacji naruszyłoby porządek publiczny Rzeczypospolitej 

Polskiej;
−	 inne przepisy uniemożliwiają udzielenie takich informacji państwu dla ce-

lów, które wskazało we wniosku;
−	 jeżeli państwo wnioskujące o  informacje podatkowe nie jest w stanie za-

pewnić odpowiedniej ochrony, którą zapewnia kraj, w którym te dane się znajdują.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu udziela właściwemu organowi 

państwa członkowskiego informacji podatkowych o osiągniętych przez podatnika 
w danym roku podatkowym podatku dochodowego na terytorium danego państwa 
z tytułu:

•	 stosunku pracy;
•	 pracy nakładczej;
•	 stosunku służbowego;
•	 spółdzielczego stosunku pracy
•	 zasiłków wypłacanych przez zakład pracy;
•	 działalności wykonywanej osobiście;
•	 emerytur, rent oraz świadczeń.
Informacje te przekazuje się raz w roku, w terminie 6 miesięcy od zakończenia 

się roku podatkowego.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej udziela z urzędu informacji podatkowej 

danemu organowi państwa bez dodatkowych wniosków w przypadku:
−	 obejścia prawa podatkowego państwa członkowskiego przez dany podmiot,
−	 korzystania z ulg podatkowych przez podatnika, co może być podstawą po-

wstania obowiązku podatkowego w państwie członkowskim właściwym dla rozli-
czenia się podmiotu.
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Posiadane informacje podatkowe mogą być użyteczne przy określeniu podsta-
wy oraz wysokości opodatkowania przez państwo członkowskie.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zawierać również porozumienia 
z państwem członkowskim w celu usprawnienia współpracy przy przekazywaniu 
sobie informacji w określonym trybie i sposobach8.

2. Użytkownicy ustawy o wymianie informacji podatkowej 
i ich obowiązki

2.1. Aktywny NFE (Aktywny podmiot niefinansowy)

NFE to podmiot rządowy, organizacja międzynarodowa, bank centralny lub 
podmiot, który jest w całości własnością jednego z tych podmiotów. 

Przez aktywny podmiot niefinansowy rozumie się podmiot, który spełnia na-
stępujące przesłanki:

•	 mniej niż 50% dochodu brutto NFE pochodzi z dywidend oraz innych przy-
chodów z udziału w zyskach osób prawnych, wierzytelności, akcji oraz odsetek z poży-
czek, poręczeń czy gwarancji. Ponadto przychody z praw autorskich, własności prze-
mysłowej, gwarancji i poręczeń. Dochód ten liczony jest za poprzedni rok podatkowy; 

•	 NFE jest powiązany z podmiotem, którego akcje są na regularnym rynku 
papierów wartościowych, bądź akcje NFE są bezpośrednio przedmiotem rynku ob-
rotu regularnego na rynku papierów wartościowych;

•	 NFE powstał wyłącznie dla celów charytatywnych, religijnych, sportowych, 
artystycznych, działając jako organizacja pracy, rolnicza, zawodowa, organizacja 
przedsiębiorców, bądź w celu pomocy w opiece społecznej;

•	 nie posiada członków oraz udziałowców, którzy są beneficjentami docho-
dów lub aktywów NFE;

•	 NFE zajmuje się głównie posiadaniem wyemitowanych akcji w całości lub 
w części; zapewnia zabezpieczenie finansowe oraz świadczy usługi w branżach in-
nych niż działalność w instytucjach finansowych; 

•	 NFE nie prowadzi działalności gospodarczej, jednak inwestuje w  aktywa 
z zamiarem prowadzenia działalności innej niż instytucji finansowych;

•	 NFE nie może przekazać swoich dochodów osobom prywatnym lub pod-
miotom, które nie prowadzą innej działalności niż charytatywna, a w sytuacji li-
kwidacji aktywa przechodzą pod działalność podmiotów rządowych lub organizacji 
pożytku publicznego9.

Instytucje te w żadnym wypadku nie podlegają raportowaniu podczas wymiany 

8  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z  innymi państwami, Dz.U. 
z 2017, poz. 648.
9  Ustawa z  dnia 9  marca 2017r. o  wymianie informacji podatkowych z  innymi państwami, Dz.U. 
z 2017, poz. 648.
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informacji podatkowych. Są one wymienione w ustawie wyłączenie w celu nakre-
ślenia ich roli.

2.2. Aktywny NFE (Aktywny podmiot niefinansowy) 
niepodlegający raportowaniu

Bank centralny
System bankowy w  większości państw jest dwupoziomowy, tak jest również 

w Polsce. W skład struktury podmiotów wchodzi bank centralny oraz banki ko-
mercyjne. 

Bank centralny jest instytucją odpowiedzialną za funkcjonowanie całego syte-
mu bankowego w Polsce oraz odpowiada za politykę pieniężną państwa.

Bankiem centralnym w Polsce jest Narodowy Bank Polski.
Główne zadania banku centralnego:
−	 emisja znaków pieniężnych – bank centralny jest tzw. bankiem banków, co 

oznacza, że stanowi pieczę nad zaopatrywaniem banków komercyjnych w pienią-
dze oraz reguluje rezerwy banków;

−	 prowadzenie rachunków instytucji państwowych, obsługiwanie długu pu-
blicznego, zajmowanie się rachunkami depozytowymi państwa oraz prowadzenie 
obsługi budżetu;

−	 dokonywanie transakcji z centralnymi bankami zagranicznymi oraz insty-
tucjami międzynarodowymi;

−	 ma uprawnienia do udzielenia państwu kredytu w sytuacjach kryzysowych 
oraz jest ostatnim ratunkiem dla banków mających problemy finansowe.

Ponadto Bank centralny pełni rolę stabilizująco-kontrolną, co oznacza, że:
•	 odpowiada za politykę pieniężną państwa,
•	 kreuje kurs waluty polskiej,
•	 zarządza rezerwami dewizowymi państwa,
•	 nadzoruje działalność banków komercyjnych,
•	 reguluje podaż pieniądza, ustalając stopy procentowe.
Bank centralny zajmuje się wprowadzeniem pieniądza do obiegu, ustalając 

wielkość i ilość emisji monet. Odpowiada za utrzymanie kursu waluty polskiej na 
odpowiednim poziomie, kształtując płynność pieniądza. Kontroluje wszystkie ak-
tywa finansowe, tak aby kształtowało to gospodarkę państwa i wpływało korzystnie 
na jej rozwój10.

Bank centralny zajmuje się kupnem oraz sprzedażą papierów wartościowych, 
bonów pieniężnych oraz dewiz, które sam wyemituje. Operacji tych dokonuje 
z bankami komercyjnymi. Bank centralny może pożyczać bankom komercyjnym 

10  J. Ostaszewski (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2008, s. 323-324. 
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pieniądze. Bank nie gwarantuje utrzymania ustabilizowanego poziomu stóp pro-
centowych11.

Organizacja międzynarodowa
Organizacja międzynarodowa to zinstytucjonalizowana forma międzynarodowej 

współpracy państwa lub osób fizycznych lub prawnych, które pochodzą z  różnych 
krajów. Celem istnienia jest realizacja określonych w statucie organizacji zadań.

Przez organizację międzynarodową rozumie się organizację, w  skład której 
wchodzą państwa, z którymi organizacja zawarła porozumienie dotyczące miejsca 
jej siedziby lub której dochód nie przynosi korzyści osobom prywatnym12.

Organizacje międzynarodowe są istotnymi uczestnikami systemu w stosunkach 
międzynarodowych. Współpracują z państwami, instytucjami, osobami prawnymi 
oraz osobami fizycznymi pochodzącymi z różnych zakątków świata.

Organizację międzynarodową wyróżnia istnienie stałych organów, takich jak:
•	 zgromadzenie ogólne, które reprezentuje wszystkich członków organizacji,
•	 rada, która posiada uprawnienia wykonawcze,
•	 sekretariat lub biuro, które pełni funkcje w zakresie administracyjnym.
Każda z  organizacji posiada co najmniej jeden organ główny, który zrzesza 

wszystkich przedstawicieli państwa wchodzących do tej grupy. Przykładem może być 
Zgromadzenie Ogólne ONZ czy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Ponadto 
istnieje organ pełniący funkcje organu o charakterze komitetu lub rady, który swoje 
posiedzenia ma częściej niż organ główny, kilka razy w roku. Za przykład może służyć 
Rady Bezpieczeństwa ONZ lub Komitet Ministrów Rady Europy. Oprócz tego orga-
nami istotnymi ze względu na obsługę spraw administracyjnych w każdej organizacji 
międzynarodowej są organy administracyjne, np. Sekretariat ONZ.

Organizacja międzynarodowa pełni trzy funkcje:
•	 operacyjną – polegającą na świadczeniu usług państwom członkowskim 

np. w formie przygotowywania raportów lub badań;
•	 regulacyjną, czyli tworzenie norm prawnych, moralnych oraz politycznych, 

które wpływały na postępowanie podmiotów stosunków międzynarodowych,
•	 kontrolną – bada postępowanie państw wchodzących do organizacji mię-

dzynarodowej, przestrzeganie przez nich norm oraz ustaleń13. 
Organizacje międzynarodowe występują w różnych formach. Można wyszcze-

gólnić m.in. organizację międzyrządową i  pozarządową. Członkami organizacji 
międzyrządowej są państwa (przynajmniej trzy). Ze względu na nazwę współpraca 
opiera się na rządach państwa, a dokładniej ich przedstawicieli. Zadaniem organi-

11  https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/bank-centralny.
12  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, Dz.U. 
z 2017, poz. 648.
13  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/organizacje-miedzynarodowe;3951715.html.
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zacji są umowy międzynarodowe o charakterze wielostronnym, w różnych dziedzi-
nach życia. w  tej grupie organizacji znajduje się np. Organizacja Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie (OBWE). Ten rodzaj organizacji może w pełni zawierać 
umowy międzynarodowe, poprzez kształtowanie praw i  obowiązków. Może też 
uczestniczyć w różnego rodzaju konferencjach międzynarodowych oraz utrzymy-
wać kontakty dyplomatyczne. 

Odmienny charakter ma organizacja pozarządowa, której członkami są nie pań-
stwa czy przedstawiciele rządów, a osoby fizyczne i prawne pochodzące z różnych 
krajów. Co więcej, działalność tych organizacji opiera się na prawie państw, uczest-
niczących w tej organizacji, a nie na prawie międzynarodowym. Spora ilość orga-
nizacji pozarządowych to organizacje humanitarne, np. Międzynarodowy Komitet 
Czerwonego Krzyża czy Amnesty International. Ta grupa ma ogromne przebicie 
w opinii publicznej ze względu na charakter istnienia. Podejmują działania w istot-
nych dla ludzi sprawach w celu pomocy najbardziej potrzebującym. Często mają 
wpływ na decyzje rządzących, walcząc o idee i nagłaśniając ważne międzynarodowe 
problemy, np. brak pokoju w wielu państwach na świecie.

Kolejną grupą są organizacje uniwersalne i regionalne. Organizację uniwersalną 
charakteryzuje światowy zasięg; zrzesza państwa z całego globu. Przykładem może 
być Organizacja Narodów Zjednoczonych. Natomiast organizacje regionalne mają 
ograniczenie terytorialne, istnieją tylko w ściśle określonym terenie. Za przykład 
może służyć Unia Afrykańską lub Rada Europy. Każda z nich funkcjonuje na swoim 
terytorium i działa w ściśle określonych celach. 

Wyróżnić można także organizacje o ogólnych i wyspecjalizowanych kompe-
tencjach. Organizacja o kompetencjach ogólnych zajmuje się wieloma dziedzina-
mi, ma szeroki wachlarz możliwości i odpowiednie instrumenty do ich realizacji. 
Za taką organizację można uważać ONZ czy Unię Afrykańską. Wyspecjalizowane 
organizacje to takie, które zajmują się wyłącznie określoną dziedziną życia. W tej 
grupie znaleźć można m.in. NATO jako organizację polityczno-wojskową, WTO, 
czyli Światową Organizację Handlu, czy UNESCO organizację, która funkcjonuje 
w obszarze kultury i sztuki14.

Podmiot rządowy
Podmiotem rządowym jest:
•	 Rząd państwa
Jest to kolegialny organ pełniący władzę wykonawczą, powoływany i odwoły-

wany przez organ przedstawicielski. Składa się przewodniczącego Rady Ministrów, 
nazywanego premierem, oraz ministrów. Premier jest samodzielnym organem ad-
ministracji rządowej. Kieruje pracami rządu oraz je organizuje. Reprezentuje rząd 

14  http://www.wos.net.pl/organizacje-miedzynarodowe/organizacje-miedzynarodowe.html.
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i zapewnia wykonanie jego założeń. Do zadań rządu należy koordynacja działań ad-
ministracyjnych oraz realizacja zadań państwa poprzez poszczególne ministerstwa 
odpowiedzialne za swoją dziedzinę15.

•	 Jednostki terytorium państwa
Na jednostki terytorium państwa składają się gminy, powiaty i województwa. 

Gmina jest najmniejszą jednostką administracyjną, na czele której stoi wójt, bur-
mistrz, prezydent miasta. Następnie jest powiat, w skład którego wchodzą gminy; 
na jego czele stoi starosta. Największą jednostką jest województwo, które skupia 
powiaty i gminy. Na jego czele stoi marszałek województwa. 

•	 Organy oraz instytucje sprawujące władzę w państwie, której dochody tra-
fiają na rachunek własny lub państwa, nie przynosząc zysku osobie prywatnej.

•	 Podmioty, które są własnością państwa lub jednostek wymienionych powy-
żej, np. szkoły, uczelnie wyższe, szpitale.

•	 Podmiot prawny, kontrolowany przez państwo, w przypadku kiedy jest wła-
snością podmiotu rządowego oraz jeżeli dochód tego podmiotu lokowany jest na 
jego własnym rachunku lub rachunku rządowym16.

 W przypadku kiedy dojdzie do rozwiązania tego podmiotu, środki zgromadzo-
ne na jego rachunku trafiają do innego podmiotu rządowego.

Podmiot notowany na rynku giełdowym
Jest to podmiot, którego akcje są przedmiotem obrotu na rynku papierów war-

tościowych. To podmiot niebędący instytucją finansową, który notowany jest na 
rynku giełdowym. Dodatkowo posiada 50% udziału bezpośredniego. Warunki te 
spełnia spółka notowana na giełdzie w Polsce lub w innym kraju. 

Na giełdzie papierów wartościowych notowana może być spółka, która uzyska 
zgodę Komisji Nadzoru Finansowego oraz spełni warunki określone w  ustawie 
o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Notowanie na giełdzie wiąże się z restrykcjami związanymi ze stanem finanso-
wym oraz sposobem prowadzenia spółki akcyjnej, dlatego notowane są na giełdzie 
tylko największe i najlepiej prosperujące firmy.

Podmiot powiązany z podmiotem giełdowym
Podmiot powiązany z podmiotem giełdowym to taki podmiot, którego akcje są 

przedmiotem regularnego obrotu na rynku papierów wartościowych. Jest powiąza-
ny, zgodnie z CRS, pośrednio z podmiotem składającym oświadczenie, notowanym 
na giełdzie.

15  J. Buczkowski, Ł. Buczkowski, K. Eckhard, Prawo konstytucyjne RP. Instytucje wybrane, RS druk, 
Rzeszów-Przemyśl 2012, s. 285-287.
16  Ustawa z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z  innymi państwami, Dz.U. 
z 2017, poz. 648.
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Podmiotem takim jest podmiot należący do grupy kapitałowej, w której pod-
miot dominujący notowany jest na giełdzie w Polsce lub za granicą. 

2.3. Pasywny NFE ( pasywny podmiot niefinansowy)

Pasywnym NFE jest podmiot niebędący aktywnym NFE oraz podmiot inwestu-
jący, który swoje przychody posiada głównie z inwestowania i reinwestowania akty-
wów finansowych lub ich obrót w przypadku zarządzania przez inny podmiot, np. 
podmiot inwestujący, instytucję depozytową, powierniczą lub zakład ubezpieczeń.

Podmiot ten nie jest instytucją finansową, posiada siedzibę w Polsce lub poza jej 
granicami. Do tego rodzaju podmiotów zaliczyć można: 

•	 spółki istniejące dłużej niż 24 miesiące, nieprowadzące działalności gospo-
darczej, które uzyskują dochody z działalności inwestycyjno-oszczędnościowej,

•	 spółki, które działają na zasadzie holdingu, będąc właścicielem instytucji 
finansowej, 

•	 fundusz inwestycyjny,
•	 trust (USA).
Instytucja finansowa, chcąc ustalić, czy dany podmiot posiadający rachunek 

podlega raportowaniu oraz czy jest pasywnym NFE, stosuje odpowiednią procedu-
rę, która polega na:

−	 uzyskaniu od posiadacza rachunku informacji o państwie rezydencji po-
datkowej,

−	 posługiwaniu się już wcześniej zebranymi informacjami na podstawie pro-
cedur z  zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i  finansowaniu ter-
roryzmu, w przypadku kiedy istniejący rachunek jest w posiadaniu przynajmniej 
jednego NFE, a środki zgromadzone na rachunku nie przekraczają kwoty 1 000 000 
dolarów amerykańskich, 

−	 posiadaniu oświadczenia posiadacza rachunku lub osoby kontrolującej 
z państwa, w którym osoba ta jest rezydentem podatkowym17.

Informacje te pozwalają ustalić instytucji finansowej, z  jakim rodzajem pod-
miotu współpracuje i czy dane zebrane będą podlegały raportowaniu, czy nie.

2.4. Instytucja finansowa

Instytucja finansowa to podmiot, który świadczy usługi finansowe na rzecz klientów 
oraz członków tej instytucji. Usługi te prowadzone są w zakresie zarządzania środkami 
pieniężnymi, to ich gromadzenie, wydatkowanie, a także świadczenie usług pośrednictwa. 

Prawo bankowe nie posiada swojej definicji instytucji finansowej, w tym zakresie 

17  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z  innymi państwami, Dz.U 
z 2017, poz. 648.
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opiera się na rozporządzeniu unijnym nr 575/2013, które definiuje to pojęcie jako 
przedsiębiorstwa wykonujące działalność w jednym z zakresów, tj. udzielania kredy-
tów, usług płatniczych, leasingu, udzielania gwarancji, działalności w zakresie obro-
tu czekami, wekslami, dewizami, opcjami, certyfikatami depozytowymi, doradztwa 
w  zakresie inwestycji, pośrednictwa na rynku pieniężnym, inwestycyjnym, a  także 
emisji pieniądza elektronicznego18. 

Odmienną definicję instytucji finansowej zawiera Kodeks spółek handlowych, 
która to definicja w art. 4 zalicza do tej kategorii następujące instytucje:

•	 banki,
•	 fundusze inwestycyjne,
•	 towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych,
•	 zakład ubezpieczeń,
•	 zakład reasekuracji,,
•	 fundusz powierniczy
•	 towarzystwo emerytalne,
•	 fundusz emerytalny,
•	 dom maklerski.
Pozostałe instytucje, według KSH, chociaż świadczyłyby usługi finansowe, nie 

są instytucjami finansowymi. Według KSH instytucją taką nie są np. SKOK-i19.
Konkretną definicję instytucji finansowych zawiera ustawa o udzieleniu przez 

Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, która określa zagadnienie w wą-
skim zakresie, wymieniając co się na nie składa. Pojęcie to obejmuje banki krajowe, 
fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, SKOK-i oraz krajowe zakłady ubezpie-
czeń. To wąskie pojęcie jest związane z celem ustawy, czyli zapewnieniem płynności 
finansowej w tych instytucjach20. 

Nadzór nad instytucjami finansowymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowe-
go. Nadzorowi temu podlegają wszelkie instytucje finansowe wymienione powyżej, 
tj. banki (nadzór bankowy), zakłady ubezpieczeń (nadzór ubezpieczeniowy), fun-
dusze emerytalne (nadzór emerytalny), instytucje płatnicze (nadzór nad instytu-
cjami płatniczymi), podmioty rynku kapitałowego (nadzór nad rynkiem kapitało-
wym), SKOK-i (nadzór nad kasami oszczędnościowo-kredytowymi)21.

Instytucje finansowe można podzielić ze względu na:
•	 formę prawną – instytucje bankowe, nie bankowe oraz parabankowe,
•	 cel działalności – zarobkowe oraz non-profit,

18  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr  575/2013 z  dnia 26  czerwca 2013  r. 
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 648/2012. 
19  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2018, poz. 398.
20  Ustawa z dnia 12 lutego 2009r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finanso-
wym, Dz.U. z 2016, poz. 1436.
21  https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/instytucja-finansowa (2003-2018).
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•	 zasięg – lokalne, krajowe oraz międzynarodowe,
•	 charakter działalności – depozytowe, ubezpieczeniowe, emerytalne, inwe-

stycyjne.
Instytucje pełnią bardzo ważną rolę w wymianie informacji podatkowej z innymi pań-

stwami, ponieważ to one weryfikują rachunki finansowe, zbierają informacje o rezydencji 
podatkowej podmiotów i przekazują te informacje dalej. Czynności te wykonują poprzez 
zbieranie stosownych oświadczeń w postaci dokumentów, następnie je przechowują i prze-
kazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpowiednim organom, w  tym 
przypadku Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Instytucja finansowa ma bezpośred-
ni kontakt z podmiotem i zazwyczaj jedyny. Dlatego istotne jest, aby mając możliwość zebra-
nia rzetelnych, pełnych informacji, robiła to sumiennie, gdyż informacje te w późniejszym 
czasie są istotne dla weryfikacji pochodzenia środków zgromadzonych na rachunkach i w 
krajach, w których te podmioty powinny dokonać rozliczenia podatkowego.

Instytucja powiernicza
Instytucją powierniczą jest podmiot, który przechowuje aktywa finansowe w ra-

mach swojej działalności gospodarczej na rachunkach innych osób. W przypadku 
kiedy podmiot gospodarczy przechowuje aktywa finansowe w wysokości 20% swo-
ich przychodów brutto, wówczas można uważać, że podmiot ten w znacznej części 
prowadzi działalność polegającą na przechowywaniu aktywów.

Usługi powiernicze świadczone przez banki oraz inne instytucje finansowe cha-
rakteryzują się przejęciem w depozyt aktywów zazwyczaj papierów wartościowych 
klienta w celu przechowywania i zarządzania nimi. 

Usługi te to m.in.:
•	 otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych oraz rachunków papie-

rów wartościowych;
•	 potwierdzanie warunków oraz rozliczanie transakcji kupna oraz sprzedaży 

papierów wartościowych;
•	 prowadzenie ewidencji papierów wartościowych;
•	 dostarczanie potwierdzeń oraz wyciągów z  rachunków bankowych i  ra-

chunków papierów wartościowych.
Usługi powiernicze kierowane są zarówno do polskich, jak i  zagranicznych 

klientów oraz instytucji. Korzystają z nich m.in. fundusze emerytalne, fundusze in-
westycyjne, towarzystwa ubezpieczeń, zagraniczne banki oraz inne instytucje pro-
wadzące działania na papierach wartościowych.

Instytucja depozytowa
Jest to instytucja, która przyjmuje depozyty pieniężne od osób fizycznych oraz 

przedsiębiorstw w celu udzielania pożyczek, kredytów oraz w inny sposób obcią-
żając środki pieniężne ryzykiem. Instytucjami depozytowymi są banki, związki 
kredytowe, np. SKOK-i. Instytucjami depozytowymi nie są instytucje pożyczkowe, 
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ponieważ środki na pożyczki posiadają z własnych kapitałów oraz emisji papierów 
dłużnych22.

Rachunek depozytowy w tych instytucjach prowadzony jest w celach komercyj-
nych w formie rachunku bieżącego, terminowego, oszczędnościowo-rozliczeniowe-
go, oszczędnościowego lub w formie rachunku, który potwierdzony jest certyfika-
tem depozytowym, oszczędnościowym, inwestycyjnym czy innym instrumentem 
prowadzonym przez instytucję finansową. Rachunek depozytowy oprócz banków 
prowadzi także zakład ubezpieczeń, który posiada zgodę na podstawie umowy in-
westycyjnej lub innej umowy zobowiązującej do wypłaty lub uznania odsetek23.

Podmiot inwestujący
Jest to podmiot, który pośredniczy przy inwestowaniu środków finansowych 

w przedsięwzięcia, które uzyskują dochód o mniejszym bądź większym ryzyku. Środ-
ki te mogą być inwestowane m.in. w fundusze inwestycyjne oraz fundusze emerytalne.

Podmiot inwestujący:
•	 udziela porad klientowi w zakresie inwestycji oraz działa w jego imieniu;
•	 zarządza portfelem klienta oraz działa w jego imieniu w zakresie inwesto-

wania aktywów finansowych w postaci depozytów, certyfikatów depozytowych, cze-
ków, weksli itp.;

•	 obraca walutą;
•	 prowadzi obrót zbywalnymi papierami wartościowymi oraz towarowymi 

kontraktami.
Czas wypłacania ustalany jest w części, w całości lub przez określoną liczbę lat 

poprzez odniesienie się do oczekiwanej długości życia. 

Zakład ubezpieczeń
Zakłady ubezpieczeń można podzielić na krajowe oraz zagraniczne zakłady 

ubezpieczeń. Według art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
reasekuracyjnej krajowy zakład ubezpieczeń oznacza przedsiębiorcę, który posiada 
zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Zagranicznym zakładem zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 55 jest przedsiębiorca zagra-
niczny wykonujący działalność ubezpieczeniową24.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zgodnie z art. 66 ust 1 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych25 (zwanej dalej s.u.s.), 

22  https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/instytucja-finansowa (2003-2018).
23  Ustawa z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z  innymi państwami, Dz.U. 
z 2017, poz. 648.
24  Ustawa z dnia 11 września 2015r. u działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. z 2018, 
poz. 106.
25  Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 2017, poz. 887.
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jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Składa się 
z centrali oraz terenowych jednostek organizacyjnych. Według art. 68 s.u.s. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się m.in.: 

•	 realizacją przepisów o  ubezpieczeniach społecznych, m.in.: stwierdzaniem 
i ustalaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych, ustalaniem uprawnień do świadczeń 
z ubezpieczeń społecznych i wypłacaniem tych świadczeń, wymierzaniem i pobiera-
niem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, prowadzeniem rozliczeń z płat-
nikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń;

•	 prowadzeniem indywidualnych kont ubezpieczonych i  kont płatników 
składek oraz orzekaniem przez lekarzy orzeczników Zakładu oraz komisje lekarskie 
Zakładu dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; 

•	 wystawianiem imiennych legitymacji osobom uprawnionym do emerytur 
i  rent, dysponowaniem środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecz-
nych oraz środkami Funduszu Alimentacyjnego; 

•	 opracowywaniem aktuarialnych analiz i  prognoz w  zakresie ubezpieczeń 
społecznych; 

•	 kontrolą orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy;
•	 kontrolą wykonywania przez płatników składek; 
•	 wydawaniem Biuletynu Informacyjnego26.

3. Konsekwencje ustawy o wymianie informacji podatkowej z 2017 r.

3.1. Zakres i sposób przekazywania danych do organów podatkowych

Zgodnie z art. 33 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami 
instytucja finansowa przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dane 
o rachunkach raportowanych w formie elektronicznej za cały okres kalendarzowy.

Art. 34. wskazuje informacje, jakie są gromadzone i przekazywane. Są nimi m.in.:
•	 imię, nazwisko, data oraz miejsce urodzenia osoby fizycznej; nazwa, adres, 

państwo lub państwa rezydencji oraz TIN osoby raportowanej będącej posiadaczem 
rachunku,

•	 numer rachunku, a w przypadku jego braku odpowiednik numeru
•	 nazwa i adres instytucji finansowej raportującej oraz TIN, jeżeli go posia-

da (TIN – numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik 
w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez państwo rezydencji do iden-
tyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych, 

26  Tamże. 
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•	 saldo rachunku, a w przypadku wystąpienia pieniężnej umowy ubezpiecze-
nia lub umowy renty również wartość pieniężna lub wartość wykupu albo informa-
cja o zamknięciu rachunku, jeżeli został zamknięty w ciągu roku kalendarzowego, 
za który informacja jest przekazywana. 

W  przypadku kiedy przedmiotem raportowania jest rachunek powierniczy 
zbiera się następujące dane:

−	 łączną kwotę brutto odsetek, dywidend i  innych dochodów osiągniętych 
w związku z aktywami posiadanymi na rachunku, które zostały wpłacone na rachu-
nek lub uznane na rachunku w roku kalendarzowym, 

−	 łączną kwotę brutto przychodów ze sprzedaży lub umorzenia aktywów finan-
sowych wpłaconych lub uznanych na poczet rachunku w roku kalendarzowym, w od-
niesieniu do których raportująca instytucja finansowa działała jako powiernik, broker, 
pełnomocnik lub inny przedstawiciel działający na rzecz posiadacza rachunku. 

 W przypadku rachunku depozytowego uwzględnia się:
•	 łączną kwotę brutto odsetek wpłaconych lub uznanych na rachunku w roku 

kalendarzowym. 
Przy rachunku finansowym innym niż wskazane powyżej przekazuje się infor-

macje dotyczące:
o kwoty brutto wpłaconej lub uznanej na rzecz posiadacza rachunku w roku 

kalendarzowym, w  tym łączną kwotę umorzeń dokonanych na rzecz posiadacza 
rachunku. 

Nie wymaga się przekazywania informacji o: 
	 TIN i dacie urodzenia osoby raportowanej w przypadku istniejącego już ra-

chunku raportowanego lub nie wymaga się tego raportowania, gdyż przepisy prawa 
krajowego lub Unii Europejskiej tak stanowią, 
	 TIN w przypadku, gdy nie został nadany przez państwo rezydencji w miejscu 

urodzenia, chyba że raportująca instytucja finansowa jest obowiązana uzyskać i prze-
kazać te dane na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej 
lub informacja ta jest dostępna wśród danych posiadanych przez raportującą instytu-
cję finansową,  
	 w przypadku kiedy osoba raportowana ma więcej niż jeden TIN.
Dane te znajdują się w oświadczeniu o rezydencji podatkowej, które to dane ma 

obowiązek instytucja finansowa zebrać i dopilnować, aby oświadczenie zostało pod-
pisane przez osobę, której dotyczą. Ustawa określa to jako rzetelność i poprawność 
zebranych danych. Instytucja finansowa w przypadku kiedy ma wątpliwość co do 
poprawności informacji uzyskanych, może odmówić ich przyjęcia.

Istnieje odpowiednia procedura zbierania oświadczeń o rezydencji podatkowej; do-
tyczy to głównie nowo otwartych rachunków. Instytucja finansowa jest zobowiązana do:

•	 uzyskania oświadczenia o rezydencji podatkowej podczas otwarcia nowego 
rachunku;
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•	 potwierdzenia zebranych już wcześniej danych otrzymanych przez instytu-
cję raportującą.

Oświadczenie to jest częścią podpisania umowy o założenie nowego rachunku, 
które klient, chcąc otworzyć, musi określić rezydencję podatkową. Jeśli podczas okre-
ślenia rezydencji podatkowej przez podmiot okaże się, że jest to państwo uczestniczą-
ce w wymianie informacji podatkowych, rachunek uznaje się za raportowany.

Za rachunek podlegający raportowaniu uznaje się także taki, który znajduje się 
w posiadaniu następujących podmiotów:

	− osoby raportowanej,
	− pasywnego NFE, który kontrolowany jest przez co najmniej jedną osobę 

raportowaną.
Instytucja finansowa zbiera dane o podmiotach i weryfikuje je podczas kontak-

tu z klientem, aby zachować aktualną formę. Jeśli podmiot oświadczy, że nie ma re-
zydencji podatkowej, wtedy instytucja finansowa uznaje za kraj rezydencji państwo, 
w którym podmiot obecnie wykonuje działalność zarobkową. 

Weryfikując nowe rachunki, instytucja odpowiedzialna za raportowanie prze-
prowadza to w określony z góry sposób: 

 • w pierwszej kolejności określa, czy dany posiadacz jest pasywnym NFE, czy 
aktywnym NFE. To, jakim rodzajem jest, wynika z oświadczenia o rezydencji,

	• ustala następnie listę osób kontrolujących posiadacza rachunku; odbywa 
się to za pomocą zgromadzonych wcześniej danych z zakresu przeciwdziałania pra-
niu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Podmiot oświadczający o rezydencji podatkowej ma obowiązek poinformować 
instytucję finansową o zmianie jakichkolwiek danych, jeśli uległy zmianie lub stały 
się nieaktualne. Powinno to nastąpić do 30 dni od wystąpienia okoliczności zmienia-
jących sytuację podatkową. W przypadku kiedy pojawią się nowe przesłanki w ra-
chunku o dużej wartości, tzn. środki na rachunku pochodzą z dochodu z  różnych 
państw, instytucja raportująca traktuje rachunek jako raportowany w  stosunku do 
każdego państwa, którego dotyczy raportowanie. W przypadku zmiany adresu kore-
spondencji instytucja finansowa jest zobowiązana do zapewnienia aktualnego adresu 
korespondencyjnego w celu aktualnego kontaktu z klientem. Zmiana danych do ko-
respondencji traktowana jest jako zmiana okoliczności. W sytuacji, kiedy instytucja 
raportująca zorientuje się o nieaktualnym oświadczeniu podatkowym klienta, a osoba 
ta nie zgłosi się, aby dane zaktualizować, instytucja ma obowiązek uzyskać uaktual-
nienie oświadczenia w terminie 90 dni od dnia, w którym dowiedziała się o błędnych 
danych. Do czasu kiedy nie uzyska oświadczenia, podmiot traktowany jest zgodnie 
z oświadczeniem, które podpisał. Jeżeli instytucja finansowa nie zdoła uzyskać aktual-
nego oświadczenia w terminie, za kraj rezydencji podatkowej podatnika uznaje się za-
równo kraj, który został podany w oświadczeniu, jak również kraj przez instytucję ra-
portowaną podejrzewany za aktualny, jako ten, w którym podmiot uzyskuje dochód.
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Rachunek raportowany jest uważany za taki do czasu, kiedy posiadacz rachun-
ku przestanie być osobą raportowaną. 

Jak wskazuje art. 36, instytucja finansowa raportująca przekazuje szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej informację 
o rachunkach nieudokumentowanych. Raport ten wysyła się za cały rok kalendarzowy.

Art. 37 umożliwia instytucji raportującej skorygować złożone wcześniej infor-
macje o rachunkach raportowanych oraz informację o rachunkach nieudokumen-
towanych. 

Po przekazaniu informacji do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, ten 
w następnej kolejności przekazuje te dane właściwemu organowi państwa, którego 
rezydentem jest osoba, której dane są przekazywane. Dane te przekazuje się raz do 
roku do dnia 30 września roku następnego, którego te dane dotyczą. Wymiana tych 
informacji odbywa się za pomocą środków elektronicznych. Format przekazywania 
informacji określony jest w rozporządzeniu Komisji UE nr 2015/2378, natomiast 
informacje wymieniane z  państwami uczestniczącymi i  ich przekazywanie jest 
określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Dotyczy to dochodów osiągniętych z tytułu: stosunku pracy, stosunku służbo-
wego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków z zakładów pra-
cy, działalności z  tytułu zasiadania w zarządach, radach nadzorczych, komisjach. 
W  sytuacji, kiedy zostaje wykryte obejście prawa podatkowego przez podatnika, 
korzystanie z ulg podatkowych lub zwiększenie się zobowiązań podatkowych oso-
bie państwa członkowskiego bądź ustalenie postępowania podatkowego lub kon-
trolnego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej udziela informacji podatkowej 
niezwłocznie państwu, którego informacje dotyczą. Szef Krajowej Administracji 
Skarbowej może także udzielić wszelkich informacji podatkowych, jeśli uzna, że 
będą one przydatne organowi, który je otrzyma.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zawierać dodatkowo porozumie-
nia z państwami, z którymi dane wymienia w celu polepszenia współpracy. W celu 
usprawnienia współpracy może zawierać z  właściwym organem innego państwa 
porozumienia dwustronne lub wielostronne w  zakresie szczegółowego sposobu 
i trybu wymiany informacji o rachunkach raportowanych.

Informacje dotyczące indywidualnych podatników mogą być przekazywane na 
trzy sposoby. Pierwszy to przekazywanie automatyczne, drugi to przekazywanie na 
żądanie państwa, a sposób trzeci to przekazywanie informacji spontanicznie przez 
jedno państwo drugiemu.

Automatyczna wymiana informacji podatkowych polega na rutynowych działa-
niach, jakie podejmuje organ podczas wykonywania swoich obowiązków. Polega na 
zbiorczym i systematycznym wysyłaniu informacji podatkowych państwu, którego 
podatnikiem jest osoba, której dane zostały zebrane. Jest to najczęstszy sposób prze-
kazywania danych i najbardziej skuteczny, ponieważ systematyka pozwala uniknąć 
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błędów oraz zbędnych wniosków państw z prośbą o udostępnienie takich danych. 
Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, że dane te udostępnia się przy użyciu formy 
elektronicznej. Systematyczne przekazywanie informacji odbywa się raz do roku.

Wymiana informacji na żądanie polega na tym, że państwo, któremu zależy na 
otrzymaniu danych konkretnego podatnika, występuje z takim wnioskiem do pań-
stwa, które takie dane posiada. Państwo wnioskujące otrzyma potrzebne informa-
cje, kiedy poda we wniosku konkretne informacje, takie jak:

•	 imię, nazwisko lub nazwę firmy oraz niezbędne dane adresowe potrzebne 
do identyfikacji podmiotu,

•	 zakres żądanych informacji oraz cel ich wykorzystania,
•	 informację, czy wyczerpana została możliwość uzyskania informacji w pań-

stwie, które żąda informacji,
•	 zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej może odmówić udzielenia żądanej in-

formacji w przypadku, gdy:
	 organ wnioskujący o dane nie wyczerpał możliwości dotyczących uzyska-

nia informacji na podstawie własnego prawa krajowego,
	 organ nie ma uprawnień do udzielenia tego rodzaju informacji,
	 przepisy uniemożliwiają udzielenie informacji, o którą wnioskuje organ,
	 udzielenie informacji wiązałoby się z ujawnieniem tajemnicy zawodowej, 

przemysłowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa,
	 udzielona informacja naruszyłaby porządek Rzeczypospolitej Polskiej,
	 informacje przekazane organowi wnioskującemu nie byłyby dostatecznie 

chronione, jak chronione są przez przepisy prawa krajowego, w którym się znajdują.
Udzielenie informacji podatkowej powinno się odbyć bez zbędnej zwłoki, nie 

później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W sytuacji, 
gdy Szef Krajowej Administracji Skarbowej posiada informacje, które żąda organ 
we wniosku, ich przekazanie następuje w terminie dwóch miesięcy27. 

Ostatni rodzaj wymiany informacji to wymiana spontaniczna informacji. Po-
lega ona na tym, że organ dysponujący danymi sam wychodzi z inicjatywą przeka-
zania ich do odpowiedniego państwa, którego organy mogą mieć z nich użytek28.

Podczas wymiany informacji podatkowej z urzędu lub na wniosek, organ podat-
kowy, który otrzymał informacje podatkowe, może przekazać innemu organowi pań-
stwa członkowskiego dane po tym, jak zawiadomi organ, od którego otrzymał dane, 
że chce je przekazać. Organ wydający dane nie może wyrazić sprzeciwu wobec tego 
działania, w innym przypadku informacje podatkowe nie mogą być dalej przekazane.

27  B. Kuźnicki, Komentarze podatkowe, e-Biuletyn 2017, nr 5, Vademecum Doradcy Podatkowego.
28  P. Szwajdler, Wymiana informacji w  ramach pomocy administracyjnej w  sprawach podatkowych, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, s. 559-563.
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Wymiana informacji podatkowych może odbywać się w pośrednim formacie 
wymiany tych informacji między państwami członkowskimi, co ułatwia wymianę 
i jest szybszą formą uzyskania potrzebnych informacji.

Istnieją również wyłączenia z obowiązku przekazywania danych o podatnikach, 
którymi objęte są:

•	 Rachunki emerytalne i rentowe w przypadku, kiedy: 
	rachunki są osobistymi kontami emerytalnymi lub częścią planu emerytal-

nego i rentowego prowadzonego dla zapewnienia świadczeń emerytury, renty, renty 
inwalidzkiej lub świadczenia z tytułu śmierci,
	składki wpłacane na ten rachunek podlegają odliczeniu lub stosuje się 

w stosunku do nich niższe stawki opodatkowania,
	wymaga się przekazywania organom podatkowym informacji dotyczących 

rachunku,
	osiągnięcie wieku emerytalnego, inwalidztwo lub śmierć uzależnia wypłaty 

z rachunku lub wypłata środków przed pojawieniem się tych przesłanek grozi karą,
	wysokość rocznych składek nie przekracza kwoty 50 000 dolarów amery-

kańskich lub limit składek możliwych do wpłacenia nie przekracza 1 000 000 dola-
rów amerykańskich.

•	 Rachunek finansowy:
−	 który jest rachunkiem inwestycyjnym przeznaczonym do celów innych niż 

emerytury, a jest przedmiotem obrotu na rynku papierów wartościowych,
−	 środki wpłacone na rachunek podlegają odliczeniu lub całkowitemu wyłą-

czeniu z opodatkowania,
−	 wypłata środków zależy od spełnienia odpowiednich kryteriów bądź wiąże 

się z nałożeniem kar,
−	 roczne składki nie przekraczają kwoty 50 000 dolarów rocznie,
−	 umowa ubezpieczenia na życie, której okres ubezpieczenia upłynie przed 

osiągnięciem przez osobę 90 lat i zostaną spełnione przesłanki.
•	 Rachunek finansowy, który wchodzi w skład masy spadkowej.
•	 Rachunek finansowy utworzony w związku: 
	○ z wyrokiem sądu lub jego postanowieniem, z obsługą pożyczki zabezpie-

czoną nieruchomością, której część płatności przeznaczona jest na płatności podat-
ków lub ubezpieczeń związanych z nieruchomością,

o płatnością podatków w późniejszym terminie,
o sprzedażą, dzierżawą lub najmem, w sytuacji kiedy:
	na rachunek przekazywane są środki z zaliczek, depozytów w kwocie po-

zwalającej zabezpieczyć zobowiązania dotyczącego konkretnej transakcji,
	rachunek jest zabezpieczeniem nabywcy do zapłaty ceny nabycia mienia, 

a sprzedawcy do pokrycia zobowiązań,
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	środki na rachunku będą wypłacone sprzedawcy, nabywcy, dzierżawcy itp. 
w celu zrealizowania zobowiązania,
	nie jest powiązany z rachunkiem.
•	 Rachunek depozytowy, który:
	istnieje, gdyż klient dokonuje płatności, które przekraczają saldo debetowe, 

w odniesieniu do karty kredytowej lub innego produktu kredytowego, 
	w dniu otwarcia rachunku klient nie może zrobić nadpłaty w tym posia-

dania salda dodatniego wynikającego ze zwrotu towarów, przekraczającej 50 000 
dolarów amerykańskich,
	rachunek zgłoszony jest przez RP Komisji Europejskiej oraz ujęty jest 

w Dzienniki Urzędowym29.
Proces uznania rachunku za raportowany, czyli taki, który podlega przekazaniu od-

powiedniemu organowi, zostaje uznany w dniu, w którym został uznany za raportowany. 
Odbywa się to zgodnie z myślą należytej staranności. Rachunek razem z jego saldem okre-
ślany jest w ostatnim dniu roku kalendarzowego, za który zostanie przekazany informa-
cja. W przypadku istnienia kilku rachunków finansowych instytucja odpowiedzialna za 
raportowanie ma obowiązek sumować salda i wartość rachunków. Może to czynić tylko 
w przypadku, kiedy posiada odpowiedni system informatyczny, który sumuje ze sobą ra-
chunki po numerze klienta lub TIN. W przypadku kiedy istnieje kilka rachunków, in-
stytucja finansowa odpowiedzialna jest za określenie ogólnej wartości przy sumowaniu 
wszystkich rachunków, które posiada klient znany dla instytucji finansowej. W sytuacji, 
kiedy walutą salda rachunku jest waluta obca, czyli inna niż polski złoty, środki przelicza 
się na walutę polską po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień, w któ-
rym kwota jest przeliczana. Kwotę przeliczoną zaokrągla się do pełnych złotówek.

Rachunki o niższej wartości uznawane są za raportowane, jeżeli instytucja finansowa 
ma dane dotyczące adresu zamieszkania osoby, której rachunek dotyczy. W tej sytuacji 
traktuje się osobę jako znaną dla instytucji podatkowej, czyli rezydenta państwa uczestni-
czącego lub państwa trzeciego, w którym przebywa zgodnie z miejscem zamieszkania po-
danym w dokumencie bankowym. W przypadku braku danych o miejscu zamieszkania 
posiadacza rachunku, a tym samym brakiem określenia rezydencji podatkowej, instytucja 
finansowa podejmuje próby ustalenia tych danych. Jeżeli się to nie uda, wówczas traktuje 
się rachunek jako nieudokumentowany. Dodatkowo jest zobligowana do podejmowania 
prób określenia adresu. Przynajmniej raz do roku taka próba powinna być ze strony insty-
tucji, która powinna podejmować próbę kontaktu z posiadaczem rachunku, występować 
przy tym z formalnym żądaniem takich informacji oraz weryfikować informacje otrzyma-
ne w formie elektronicznej od podmiotu powiązanego. 

W  sytuacji, kiedy instytucji finansowej nie uda się uzyskać oświadczenia o  re-
zydencji podatkowej przed końcem terminu, wtedy pozostaje tylko zastosowanie 

29  Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 2017, poz. 887.
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procedury elektronicznego wyszukiwania danych lub wyszukiwania w formach pa-
pierowych zgromadzonych przez podmioty finansowe. Dane, jakie można odnaleźć 
poprzez elektroniczną wyszukiwarkę, to m.in.:

•	 kraj rezydencji podatkowej posiadacza rachunku,
•	 adres zamieszkania i adres korespondencyjny,
•	 numer telefonu, 
•	 w sytuacji istnienia innych rachunków niż depozytowe także zlecenia stałe 

przelewu środków na inny rachunek, poleceniu przechowywania poczty,
•	 pełnomocnictwa do rachunków
W sytuacji, kiedy instytucja finansowa zdoła uzyskać informacje wymienione 

powyżej drogą elektroniczną, nie ma potrzeby, aby traktować posiadacza rachunku 
jako rezydenta państwa uczestniczącego lub państwa trzeciego. W przypadku, kiedy 
w wyniku weryfikacji rachunku o wysokiej wartości w oparciu o:

−	 dokumenty zgromadzone na temat danego rachunku,
−	 umowy otwarcia rachunku,
−	 dokumentację zdobytą przez instytucję finansową na podstawie przepisów 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
−	 pełnomocnictwa udzielone do rachunków,
−	 stałe zlecenia przelewów środków na rachunek

– instytucja finansowa nie jest zmuszona do wyszukiwania danych w dokumentacji 
papierowej, jeżeli zdoła uzyskać je w formie elektronicznej. Dane, jakie musi posia-
dać instytucja finansowa, żeby móc uznać rachunek o wysokiej wartości jako rapor-
towany, to także adres zamieszkania posiadacza rachunku, adres korespondencyjny, 
numer telefonu, państwo rezydencji.

Jeżeli nie wystąpi żadna z przesłanek wymienionych powyżej, rachunek nie może 
być zidentyfikowany jako rachunek raportowany, a instytucja nie ma obowiązku po-
dejmować dalszych czynności w celu uzyskania danych. W takim przypadku uznaje 
rachunek jako nieudokumentowany. W  momencie kiedy rachunek niebędący ra-
chunkiem raportowanym o wysokiej wartości staje się nim na koniec roku kalenda-
rzowego, wówczas instytucja raportująca ma obowiązek przeprowadzić procedurę 
weryfikacyjną, która stwierdzi, że rachunek ten jest faktycznie rachunkiem o wyso-
kiej wartości. Weryfikacja ta musi nastąpić w kolejnym roku następującym po roku, 
w którym rachunek stał się rachunkiem o wysokiej wartości. Jeżeli rachunek zosta-
nie pomyślnie zweryfikowany jako raportowany, instytucja finansowa ma obowiązek 
przekazać wszelkie informacje zawierające dane rachunku za rok, w którym stał się 
rachunkiem o wysokiej wartości, aż do czasu kiedy nie przestanie nim być.

3.2. Korzyści związane z realizacją zakładanego celu działania

Korzyści, jakie niesie wprowadzenie ustawy o  wymianie informacji podat-
kowych z  innymi państwami, to przede wszystkim pogłębienie i  zacieśnienie 
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współpracy ze sobą państw członkowskich w  zakresie przekazywania informa-
cji podatkowych o podmiotach. Nowe regulacje ustawy, która ujednoliciła zasady 
przekazywania informacji podatkowych we wszystkich państwach członkowskich, 
wpłynęły na skuteczność stosowania przepisów i przyniosły większą efektywność 
walki z wyłudzeniami podatkowymi. Dzięki temu ograniczono stosowanie niewła-
ściwej konkurencji podatkowej i ukrywanie przez podmioty dochodów uzyskanych 
w innym państwie niż ich kraj rezydencji podatkowej. 

Stworzenie ustawy o wymianie informacji podatkowych z  innymi państwami 
umożliwiło kontrolę tych podmiotów i reagowanie na niewłaściwe działania i szko-
dy powstałe w wyniku unikania rozliczania podatkowego we własnym kraju.

Przepływ informacji podatkowych między państwami do tej pory był bardzo 
ograniczony; było to spowodowane wymianą danych, które są danymi wrażliwymi. 
Co za tym idzie – istnieje obowiązek ich szczególnej ochrony podczas zbierania, 
przechowywania i przekazywania. W tym miejscu pojawia się kolejna korzyść z no-
wej ustawy, a mianowicie uregulowanie sposobu postępowania z danymi pobiera-
nymi od podmiotów. Nowe przepisy uszczelniły i  zniwelowały możliwość korzy-
stania z  danych przez podmioty do tego nieuprawnione. Każda chęć pozyskania 
danych wiąże się ze stosownym wnioskiem, który musi wystosować państwo lub 
organ wraz z zachowaniem przesłanek niezbędnych, aby takie dane otrzymać. Do-
datkowo forma elektroniczna przekazywania danych jest również lepszym i szyb-
szym rozwiązaniem przekazywania danych niż forma papierowa, która była także 
uciążliwa ze względu na długość trwania procesu przekazania informacji.

Kolejną korzyścią jest sposób przekazywania danych o podmiotach. Ustawa okre-
śla trzy formy przekazywania danych, wśród nich automatyczne przekazywanie, na 
wniosek oraz spontaniczne. Sposób automatycznej wymiany wydaje się być najlep-
szym rozwiązaniem, ponieważ jej automatyczna forma przekazywania danych do 
odpowiedniego państwa członkowskiego, bez potrzeby występowania z wnioskiem 
przez to państwo, czyni ten sposób bardzo wygodny oraz w pełni funkcjonalny. Sys-
tematyczność pozwala na uniknięcie błędów oraz na zachowanie porządku przekazy-
wanych danych, ponieważ jest to wcześniej ustalone, w jakiej formie i częstotliwości 
będzie to wykonywane. Sposób ten używany jest przez instytucje raportujące najczę-
ściej i preferowany przez wszystkie państwa uczestniczące w wymianie informacji30.

Istotne jest również to, że państwa, wprowadzając nowe uregulowania, prze-
ciwdziałają rosnącej fali oszustw podatkowych. Jej przyczyną stało się otwarcie 
granic, swoboda przepływu osób, towarów i kapitału. To wszystko spowodowało 
ruch transgraniczny i nowe możliwości wyłudzeń. Kraje same, bez pomocy innych 
państw, nie poradziłyby sobie z oszustwami podatkowymi, nie mając odpowiednich 
do tego narzędzi. Dobrym rozwiązaniem okazało się ujednolicenie systemu zbiera-

30 P. Szwajdler, Wymiana informacji…, s. 557-558.
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nia danych o podatnikach, tak aby w szybki sposób móc przekazać je odpowiednie-
mu państwu i w porę zareagować na próby oszustwa podatkowego.

3.3. Ocena przyczyn tworzenia prawa i społeczno-gospodarczych 
efektów jego oddziaływania 

W ostatnich latach w państwach Unii Europejskiej oraz na całym świecie nasili-
ły się działania mające na celu uchylić się od odpowiedzialności podatkowej. Nowe 
wyzwania i szerzący się na skalę światową problem zobligował społeczność między-
narodową do podjęcia zdecydowanych działań w tym zakresie. Co się za tym wiąże 
– sformułowania odpowiednich przepisów służących przeciwdziałaniu oszustom 
podatkowym. Instytucje międzynarodowe zobowiązały się stworzyć jednolity stan-
dard wymiany informacji podatkowych, który umożliwi kontrolę i systematyczną 
wymianę tych informacji.

Zasadniczym celem przy tworzeniu dyrektywy było zapewnienie jednolitości 
w wymianie danych pomiędzy państwami. Kolejnym zamierzeniem było zmniej-
szenie kosztów związanych z wymianą informacji. W tym celu kraje członkowskie 
stosujące się do ustaleń Rady Europejskiej i jej dyrektywy zobowiązały się do stwo-
rzenia krajowych przepisów, które służyłyby realizacji poprawy prawa podatkowego 
na arenie międzynarodowej.

Wymiana danych o  podatnikach w  znacznym stopniu pomogła zniwelować 
zarówno wyłudzenia podatkowe, jak również unikanie rozliczeń podatkowych. 
Wymiana informacji dotycząca podatników różnych krajów funkcjonowała już od 
1 maja 2004 r. w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 
To Ordynacja podatkowa zawierała istotne informacje dotyczące wzajemnej pomo-
cy państw członkowskich w zakresie podatków. Nie do końca dobrze funkcjonujący 
system musiał zostać poddany modyfikacji, dlatego postanowiono uregulować kil-
ka konkretnych aspektów w nowej ustawie, która 9 marca 2017 r. została powołana 
pod nazwą wymiana informacji podatkowych z innymi państwami31.

Ustawa nałożyła na instytucje finansowe obowiązek weryfikacji danych o  ra-
chunkach podlegających raportowaniu, tworzenie odpowiednich rejestrów da-
nych i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 
Wszystkie te czynności mają za zadanie ograniczyć wyłudzenia podatkowe, uni-
kanie opodatkowania, tym samym uszczelnienie sytemu podatkowego w Polsce32.

Zasadniczym celem wprowadzenia nowych zasad była walka z oszustwami po-
datkowymi nie tylko na terenie Polski, ale także na całym terytorium Unii Europej-

31 http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/kontrola-skarbowa/311635,Wymiana-informacji-
podatkowych-Polska-UE.html.
32 http://wyborcza.biz/Prawo/1,128894,21180287,wymiana-informacji-podatkowych-z-innymi-panstwami-
-uregulowana.html?disableRedirects=true, 29 grudnia 2016. 
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skiej i całego świata. Stworzono jednolity sposób wymiany informacji podatkowych 
między państwami, tym sposobem zwiększono szanse na wyszukiwanie naruszeń 
przepisów i szybkie reagowanie, aby zapobiec oszustwom i wyłudzeniom.

Istotną kwestią dla osób, które pracują za granicą i  tam uzyskują dochody, jest 
współpraca między państwami. Dzięki wymianie dane podatkowe tych osób mogą być 
udostępniane odpowiedniemu organowi podatkowemu w odpowiednim państwie, co 
może korzystnie wpłynąć na uniknięcie przez podmiot podwójnego opodatkowania.

Wprowadzenie nowych zasad ma bezpośredni wpływ na klientów, a mianowi-
cie podczas zakładania nowych rachunków, bądź w przypadku aktualizacji danych 
klienci zostaną poproszeni o określenie państwa, w którym dokonują rozliczeń po-
datkowych i podpisanie stosownego oświadczenia potwierdzającego. Tym samym 
zwiększa się świadomość u klientów, że państwo interesuje się sprawami podatko-
wymi, uszczelnia system, walcząc z nieuczciwością podatkową. W związku z czym 
klienci, którzy swoje dochody uzyskują poza granicami kraju, mogą zostać wezwani 
do urzędu skarbowego w celu wyjaśnienia pochodzenia środków, które znajdują się 
na ich rachunkach bankowych33.

Działania te nie tylko mają na celu walkę z wyłudzeniami podatkowymi, mają 
również uświadamiać i odstraszać potencjalnych oszustów podatkowych. 

 
3.4. Kontrola i kary za brak stosowania się do obowiązku 

przekazywania danych

Dane podatkowe przekazywane do państw członkowskich muszą być przeka-
zywane w oparciu o zasadę poufności. Ze względu na wrażliwość danych i ryzyko 
użycia ich przez nieodpowiednie podmioty polski system prawny chroni te dane 
w  oparciu o  przepisy Ordynacji podatkowej, a  dokładnie zagadnienie tajemnicy 
skarbowej. Klauzula poufności dotycząca objęcia tajemnicą przekazywanych da-
nych znajduje odzwierciedlenie w art. 305 pkt 4 oraz art. 305 pkt 7 ustawy Ordynacji 
podatkowej34. 

Tajemnicą bankową objęte są dane indywidualne uzyskane od instytucji, któ-
re te dane zebrały. Wszelkie dane o rachunkach raportowanych uzyskane podczas 
automatycznej wymiany informacji podatkowych przekazane odpowiednim orga-
nom podatkowym są pod stałym nadzorem prawidłowego zbierania, przetwarzania 
i przekazywania.

Kontrola legalności przekazywanych danych podatkowych odbywa się w okre-
ślonym trybie i  jest przeprowadzana przez właściwy do tego organ. W  tym celu 
ustawa nadała uprawnienia kontrolne ministrowi właściwemu do spraw finansów 

33 http://www.gospodarkamorska.pl/Administracja,Prawo/od-04042017-roku---automatyczna-
wymiana-informacji-w-sprawach-podatkowych.html.
34  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz.U. 2018, poz. 800. 
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publicznych. Ma on obowiązek sprawdzania instytucji raportujących z wykonywa-
nia swoich obowiązków zbierania, przetwarzania i przekazywania danych w odpo-
wiednim zakresie i terminie.

Podczas kontroli organ kontrolujący ma prawo żądać udostępnienia akt i wszel-
kich innych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli. Może tworzyć kopie, 
odpisy i notatki. Ma prawo zapoznania się z dokumentacją, która objęta jest tajem-
nicą bankową, a nie jest informacja niejawną.

Ze względu na tajność informacji instytucja kontrolująca nie ujawnia informacji 
uzyskanych w toku kontroli. Wszelkie czynności przeprowadzone w procesie kontroli 
są odnotowywane w protokole. Czas kontroli nie powinien być dłuższy niż 7 miesięcy, 
powinien być adekwatny do zakresu i złożoności kontrolowanej instytucji.

Kontrola kończy się w dniu doręczenia wyników kontroli, które określają osta-
teczne wnioski dotyczące nieprawidłowości, termin ich usunięcia, który nie może 
być krótszy niż 1 miesiąc i dłuższy niż 6 miesięcy. Organ jest zobowiązany poinfor-
mować o usunięciu nieprawidłowości. Zasady kontroli podatkowej znaleźć można 
w przepisach ordynacji podatkowej. 

Instytucja zobowiązana do gromadzenia danych, rejestracji ich oraz przekazania 
do państw trzecich, w przypadku kiedy nie wywiąże się z tego obowiązku, zgodnie 
z art. 89 ustawy o wymianie informacji z państwami trzecimi, grozi jej kara pieniężna.

Według art. 91 karę zobowiązany jest nałożyć szef Krajowej Administracji Skar-
bowej w formie decyzji. Wysokość kary nie może przekroczyć 1 000 000 zł. 

Przy ustalaniu wysokości kary szef Administracji Skarbowej bierze pod uwagę 
rodzaj, zakres niedostosowania się do obowiązku oraz sprawdza wykonywanie obo-
wiązków organu do czasu naruszenia, a także możliwości finansowe, tak aby organ 
był w stanie zapłacić karę. Jeżeli Szef Administracji Skarbowej stwierdzi więcej niż 
jedno naruszenie organu przekazującego dane podatkowe, wówczas zostaje nało-
żona i tak tylko jedna kara pieniężna. Środki przekazane na poczet kary trafiają do 
budżetu państwa. Tok nałożenia kary oparty jest na Kodeksie postępowania admi-
nistracyjnego.

Egzekucja środków w przypadku braku uiszczenia opłaty za wymierzoną karę 
odbywa się na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Kiedy wystąpią 
przypadki tym nieuregulowane, stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej35.

Wnioski

Zasadniczym celem powołanej ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie infor-
macji podatkowych z  innymi państwami było wprowadzenie regulacji prawnych, 
które umożliwiłyby współpracę w  dziedzinie wymiany informacji podatkowych 

35  Ustawa z dnia 9 marca 2017r. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami, Dz.U. 2017, 
poz. 648.
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z innymi państwami. Innymi słowy, za pomocą ustawy i jej procedur państwo ma 
za zadanie walczyć z oszustwami podatkowymi, które przez brak dobrego nadzoru 
ze strony państwa i jego współpracy z innymi krajami narażały państwo na ogrom-
ne straty finansowe.  

W  ustawie znajdują się istotne informacje dotyczące m.in. określenia zasad, 
sposobu oraz formy, w jakiej miałyby one trafiać do odpowiednich organów. Treść, 
jaką zawiera, to m.in.: 

•	 zasady i tryby wymiany informacji podatkowych z innymi państwami,
•	 określenie właściwości organów w zakresie wymiany tych danych,
•	 obowiązki instytucji finansowych w zakresie wymiany tych danych i zasady 

kontroli przy realizacji tych założeń,
•	 obowiązki podmiotów przy automatycznej wymianie informacji podatko-

wych.
Ustawa porządkuje i reguluje w jednym akcie prawnym zagadnienia dotyczące 

wymiany informacji podatkowych. Wprowadza regulacje dotyczące wymiany in-
formacji podatkowych z państwami członkowskimi poprzez tzw. CRS, który okre-
śla rezydencję podatkową i tym samym pozwala ustalić kraj podatkowy i ściągnąć 
należności z podatnika unikającego rozliczenia podatkowego. Dodatkowo ustawa 
jest narzędziem wprowadzenia wszelkich regulacji nałożonych na państwa człon-
kowskie przez Radę i jej dyrektywy.

Stworzenie standardu ujednolicenia wymiany informacji podatkowych jest istot-
ne także ze względu na niższe koszty dla administracji podatkowych i podmiotów 
gospodarczych. Systematyczne przekazywanie danych uszczelni system podatkowy, 
zmniejszy ilość wyłudzeń, a tym samym zwiększyć pulę środków, które trafią do Skar-
bu Państwa. Zasadnicze znaczenie ma również zapewnienie, aby system automatycz-
nej wymiany informacji w Unii był zgodny ze zmianami na szczeblu międzynarodo-
wym. Polska, realizując te założenia poprzez wprowadzenie ustaleń dyrektywy, może 
wymagać od instytucji finansowych wdrożenia zasad sprawozdawczych i zasad nale-
żytej staranności w pełni zgodnych z zasadami określonymi we wspólnym standar-
dzie do wymiany informacji. Dzięki temu Polska uczestniczy w globalnej wymianie 
informacji w dziedzinie opodatkowania, a w konsekwencji osiąga główny cel, jakim 
jest zwalczanie narastających wyzwań w obszarze oszustw podatkowych i uchylania 
się od opodatkowania, w tym agresywnego planowania podatkowego. Wymiana in-
formacji o  rachunkach podatników pomiędzy administracjami podatkowymi po-
szczególnych państw ma zapobiegać tego typu negatywnym zjawiskom, przyczyniając 
się tym samym do zwiększenia wpływów do budżetu państwa.

Analizując ustawę, należy się zgodzić, że sposób zbierania informacji o podat-
nikach znajdujących się poza granicami państwa, ale również tych znajdujących 
się w Polsce jest dobrze zorganizowany. Instytucje finansowe mają jasno określone 
zadania, jakie dane o podatnikach mają zbierać i przekazywać. Służą temu odpo-
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wiednie druki, tzw. CRS i FATCA, które w prosty sposób definiują kraj podatkowy 
danej osoby. W ten sposób odpowiednie organy podatkowe mogą określić, czy dany 
podatnik wywiązuje się z obowiązku rozliczenia i czy robi to w odpowiedni sposób. 
Instytucje finansowe mają upoważnienie do przekazywania wszelkich danych klien-
tów o stanach rachunków, źródle pochodzenia oraz kwotach, dzięki czemu w łatwy 
sposób mogą zebrać najważniejsze informacje o osobie i wykorzystać je, aby odpo-
wiedni organ w kraju lub za granicą mógł wyegzekwować należności.

Działania te poprawią zarówno krajowy, jak i międzynarodowy system podat-
kowy. Systematyczne przekazywanie tych informacji zwiększa szanse eliminacji 
i poprawę kulejącego do tej pory sytemu podatkowego. Ponadto ustawa daje możli-
wość wystąpienia każdemu państwu o informacje o danym podatniku i ma zagwa-
rantowane, że informacje te otrzyma. 

Ustawa obowiązuje od niedawna, więc trudno jest stwierdzić, czy spełnia swoje 
założenia w pełnym zakresie. Na pewno ułatwia i precyzuje pewne zagadnienia do-
tyczące przekazywania danych do państw trzecich, a to już w dużym stopniu ułatwia 
funkcjonowanie prawa podatkowego, uszczelniając cały system podatkowy.





Ewa Mazelanik

Analiza instytucjonalna ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. 
o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych 

innych ustaw w zakresie art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 
ustawy o transporcie drogowym

Wstęp

Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie zmiany ustawy z dnia 6 wrze-
śnia 2001 r. o transporcie drogowym1 dokonanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. 
o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw2 w zakresie 
dotyczącym zmiany systemu czasu pracy inspektorów transportu drogowego. Nowa 
ustawa wprowadza kilka istotnych zmian, jednak w swoim opracowaniu skupiam 
się przede wszystkim na nowelizacji wynikającej z art. 4 pkt 8, która wprowadza 
ustęp drugi do art. 77 ustawy o  transporcie drogowym, wyłączając pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach inspektorów ze stosowania przepisu art. 97 ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej3. 

Jest to opracowanie badawcze, którego celem jest poznanie przyczyn uchwa-
lenia omawianej ustawy, funkcjonalnych powiązań regulacji zawartych w ustawie 
zmieniającej z innymi normami prawa oraz z normami niesformalizowanymi oraz 
ocena efektywności badanych rozwiązań zarówno realnej, jak i prognozowanej. 

W części pierwszej stawiam hipotezy badawcze, których celność będzie badana 
w dalszej części opracowania. Wskazuję tu na prognozowane skutki zmiany przepi-
sów w kontekście uwarunkowań społecznych dotyczących środowiska inspektorów 
Inspekcji Transportu Drogowego.

Część druga stanowi przedstawienie aktorów procesu prawotwórczego. W roz-
dziale tym opisuję podmioty będące źródłami oraz dysponentami procesu prawo-
twórczego oraz ich rolę w  procesie. Omawiam też aktorów schematu działania, 
tj. głównych beneficjentów i użytkowników, czyli podmioty, które osiągnęły bezpo-
średnie lub pośrednie korzyści bądź poniosły straty z powodu zmiany art. 77 ustawy 
o transporcie drogowym.  

W części trzeciej przedstawiam bilans korzyści i kosztów wynikających ze zmia-
ny przepisów o systemie czasu pracy inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. 

1  Dz.U. z 2017 r., poz. 2200, t.j., zwana dalej u.t.d.
2  Dz.U. z 2018 r., poz. 12, t.j.
3  Dz.U. z 2017 r., poz. 1889, t.j., zwana dalej u.s.c.



FONS 2018/3 (10)48

Opisuję tu ponownie beneficjentów i użytkowników procesu, wskazując, jakie ko-
rzyści i jakie koszty ponoszą poszczególne podmioty w związku z wejściem w życie 
nowych regulacji. 

Piąta część stanowi weryfikację hipotez roboczych postawionych w rozdziale drugim. 
Jest to próba wstępnej oceny, czy omawiana zmiana wywołała prognozowane skutki. 

1. Hipotezy badawcze

Celem nowelizacji z dnia 8 grudnia 2017 r. w omawianym zakresie było roz-
wiązanie problemów związanych z  systemem czasu pracy inspektorów inspekcji 
i wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami utrudniającymi realizację ustawowych 
zadań inspekcji. Ustalenie na podstawie tej regulacji schematu działania oraz skut-
ków prawnych powstałych na skutek zmian w przepisach pozwala na postawienie 
następujących hipotez badawczych:

1) zmiana w systemie czasu pracy inspektorów przyczyni się do wzrostu wy-
krywalności naruszeń i – co się z tym wiąże – poprawy bezpieczeństwa na drogach 
publicznych oraz skuteczniejszego przestrzegania zasad uczciwej konkurencji;

2) zmiana w systemie czasu pracy pracowników GITD zapewni sprawne funk-
cjonowanie systemu poboru opłat;

3) sytuacja inspektorów poprzez wprowadzenie nowelizacji ulegnie pogorszeniu, 
ponieważ rozszerza się ich obowiązki przy jednoczesnym braku dodatkowej gratyfika-
cji, co może w konsekwencji spowodować kolejny ogólnopolski protest inspektorów;

3) podniesienie wymagań w zakresie dyspozycyjności inspektorów przy jedno-
czesnym braku wzrostu wynagrodzeń bądź uzyskania innych przywilejów spowo-
dować może liczne odejścia inspektorów z pracy;

4) rosnące niezadowolenie pracowników oraz ich zwiększona rotacja może spo-
wodować obniżenie jakości pracy inspekcji oraz problemy kadrowe w inspektoratach;

5) konieczność zatrudnienia i przeszkolenia nowych kadr spowoduje obciąże-
nie budżetu Skarbu Państwa;

6) potrzeba zniwelowania wyżej wymienionych ewentualnych negatywnych 
skutków nowelizacji może być przyczyną podjęcia prac nad kolejnym projektem 
ustawy, która poprawi warunki pracy inspektorów transportu drogowego.

2. Podmioty schematu działania

2.1. Źródła i ich cele

Źródła konstytutywne – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Głównym źródłem konstytutywnym w ramach schematu działania określonego 

ustawą o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 
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8 grudnia 2017 r. jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wskazane w ocenie 
skutków regulacji jako ministerstwo wiodące. Celem inicjatywy ustawodawczej mini-
sterstwa było głównie powierzenie prawa do poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty 
za przejazd autostradą Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, zakładając 
koncentrację wszystkich kompetencji dotyczących Krajowego Systemu Poboru Opłat 
w ramach jednego organu administracji rządowej. Oprócz tego inicjatywa przewidy-
wała uregulowanie m.in. kwestii, która nie jest bezpośrednio powiązana z propozycją 
zmiany podmiotu odpowiedzialnego za pobór opłat drogowych, a która jest niezwy-
kle istotna z punktu widzenia zadań wykonywanych przez ministra właściwego do 
spraw transportu i innych organów administracji publicznej, tj. uregulowanie kwestii 
czasu pracy inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz innych pracowników 
Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Wnioskodawcy uznali za konieczne wprowadzenie zmian w zakresie czasu pra-
cy inspektorów poprzez wyłączenie ich spod stosowania regulacji z art. 97 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Źródła rezolutywne – inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
W  analizowanym schemacie działania określonym ustawą o  zmianie ustawy 

o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. w za-
kresie art. 4 pkt 8 istotną rolę odegrali sami inspektorzy. Od kilku lat w środowisku 
inspektorskim panowały nastroje zmierzające w kierunku zmian, z uwagi na pogłę-
biającą się pauperyzację zawodu inspektora. Założenia, jakie towarzyszyły powsta-
niu inspekcji, kreowały ją jako elitarną, wysoko wyspecjalizowaną służbę. Niestety, 
wraz z upływem czasu stało się jasne, że umiejscowienie inspekcji w szeregach służby 
cywilnej nie przystaje do realiów pracy inspektora. Zatem sami inspektorzy zaczęli 
dążyć do przekształcenia inspekcji w służbę mundurową. Powyższe miało zarówno 
ułatwić organizację czasu pracy inspektorów, jak i zapewnić im ochronę i przywileje, 
jakie posiadają inne służby (np. służba celna). Choć dążenia do zmian w strukturze 
funkcjonowania ITD trwały niemalże od początku istnienia tej formacji, to dopiero 
w roku 2015 odbył się pierwszy protest inspektorów. W owym czasie prezentowa-
ny był powszechnie plan partii rządzącej zakładający likwidację inspekcji i wcielenie 
jej w szeregi policji. Powyższe z jednej strony wzbudzało obawy inspektorów, ale też 
dawało im szansę na zyskanie przywilejów i zwiększenie uprawnień, zatem zyskało 
poparcie ze strony Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego. Jednym 
z argumentów była też kwestia czasu pracy i założenie, że przeniesienie inspekcji do 
policji umożliwi całodobowe monitorowanie przewozów drogowych. W roku 2016 
powstała swoista rywalizacja pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa 
a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oba ministerstwa przygoto-
wały projekty ustaw dotyczące dalszych losów inspekcji, jednak każdy przewidywał 
zupełnie odmienne rozwiązanie. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspie-
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rane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego przygotowało projekt ustawy 
o inspekcji transportu drogowego dotyczący przekształcenia ITD w służbę mundu-
rową. Miał on również na celu skuteczniejsze wykorzystanie potencjału kadrowego 
inspekcji, w tym umożliwienie dyslokacji funkcjonariuszy oraz prowadzenie perma-
nentnych kontroli drogowych, także w nocy, w niedziele i w święta4. Natomiast Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt, który zakładał 
likwidację Inspekcji Transportu Drogowego oraz  rozdysponowanie realizowanych 
przez inspekcję zadań pomiędzy inne organy. Zgodnie z ww. projektem główne obo-
wiązki związane z realizacją działań z zakresu kontroli ruchu drogowego i transportu 
drogowego miały zostać przekazane policji5.

Taki stan rzeczy, tj. w  szczególności niejasne perspektywy i  brak pewności 
co do dalszych losów formacji, nie wpływał pozytywnie na pracowników inspek-
cji. Fala niezadowolenia i frustracji sprawiła, że zaczęły się coraz częstsze odejścia 
z pracy, w szczególności wśród inspektorów z najdłuższym stażem i największym 
doświadczeniem. W roku 2017 wizja likwidacji inspekcji zaczęła się oddalać, a w 
jej miejsce zaczęto coraz częściej mówić nie o likwidacji, lecz o przekształceniu in-
spekcji, zwiększeniu jej uprawnień, nadaniu przywilejów itp. Jednak inspektorzy 
byli coraz bardziej zniecierpliwieni brakiem stabilności i lekceważeniem ich postu-
latów, dlatego w roku 2017 miały miejsce dwa kolejne protesty inspektorów6. Jed-
nym z wciąż podnoszonych postulatów było wyłączenie inspektorów spod stosowa-
nia przepisów art. 97 ustawy o służbie cywilnej. Inspektorzy wyrażali gotowość do 
pracy permanentnej, zmianowej, w porze nocnej i siedem dni w tygodniu, jednak 
wskazywali również na potrzebę podniesienia zarobków i przyznania przywilejów. 
Wyrażenie gotowości do zmiany systemu pracy miało być przejawem profesjonali-
zmu i świadomości wagi wykonywanych zadań, ale jednocześnie miało gwaranto-
wać stworzenie nowych, lepszych warunków pracy inspektorów.

Źródła akcesoryjne
Do źródeł akcesoryjnych, które zostały zaangażowane do prac legislacyjnych, 

mimo że nie inicjowały ich bezpośrednio, należą Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej7, Ministerstwo Finansów, parlamentarzyści. Na różnych etapach 
prac legislacyjnych poprzez zgłaszanie uwag i  propozycji rozwiązań, konsultacji 
wpływały lub starały się wpłynąć na ostateczne brzmienie uchwalonej regulacji.

4  Patrz: https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/1082056,resort-infrastruktury-przygotowal-
projekt-ustawy-o-itd.html; https://www.prawodrogowe.pl/informacje/przeglad-prasy/itd-strajk-wloski-
itd-ministerialny-projekt-ustawy.
5 Patrz:https://www.wprost.pl/kraj/10034897/MSWiA-planuje-likwidacje-Inspekcji-Transportu-
Drogowego.html.
6 Patrz:http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/1081634,strajk-itd-problem-dla-ministra-
adamczyka.html.
7 Patrz: stanowisko wyrażone w piśmie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2017 
r., sygn. DP.I.02200.183.2017.JH KRM-1–156-17.
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Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej swymi uwagami wpłynął na zmia-
nę pierwotnego brzmienia przepisu. Wskazywał, iż nie kwestionując zasadności 
uelastycznienia czasu pracy inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, należy 
zauważyć, że osoby te mają pozostawać w stosunku pracy, a nie w stosunku służby 
(tj. nie będą funkcjonariuszami), skutkiem czego nie można stosować względem 
nich rozwiązań prawnych z zakresu czasu pracy obowiązujących np. funkcjonariu-
szy Policji. Minister zwrócił także uwagę, iż zarówno przepis jak i jego uzasadnienie 
nie powinny się posługiwać terminologią właściwą dla stosunków służby. Zastrze-
żenia budził również brak, w  dodanym przepisie art. 77a, dobowej normy czasu 
pracy. Ponadto minister wskazał, iż obecny kształt projektowanego art. 77a może 
budzić wątpliwości co do jego relacji do art. 129 i art. 130 Kodeksu pracy, skutkiem 
czego nie są jasne zasady rekompensowania pracownikom dodatkowej pracy. Kolej-
ną wątpliwość wzbudził fakt odesłania w zakresie regulacji dotyczących praw i obo-
wiązków związanych z czasem pracy (tj. dopuszczalności stosowania pracy zmia-
nowej oraz rozkładów czasu pracy przewidujących możliwość wykonywania pracy 
ponad dobową normę czasu pracy, grupy pracowników, którym nie można polecać 
pracy w porze nocnej, niedziele i  święta) do przepisów wykonawczych w postaci 
rozporządzenia, a nie uregulowanie tego zagadnienia w ustawie8. 

W odpowiedzi na uwagi zgłoszone do projektu ustawy przez Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Minister Infrastruktury i Budownictwa w piśmie z dnia 
16 listopada 2017 r. zaproponował zmienione brzmienie przepisu art. 77a, który 
został dodany do ustawy o transporcie drogowym. Zmieniona wersja uwzględnia-
ła część zgłoszonych uwag, natomiast co do pozostałych zadeklarowano wspólne 
ustalenie brzmienia przepisu na Komisji Prawniczej, przy udziale obu ministerstw9.

2.2. Dysponenci

Dysponenci konstytutywni – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Projekt ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych 

oraz niektórych innych ustaw był projektem ministerialnym. Dysponentem kon-
stytutywnym, czyli tym, który odegrał wiodącą rolę w procesie omawianej zmiany 
do ustawy o transporcie drogowym, jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownic-
twa. W ocenie skutków regulacji projektu do ustawy zmieniającej zostało wskazane 
jako ministerstwo wiodące. W toku prac legislacyjnych Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa było niewątpliwie gospodarzem procesu, dokonywało uzgodnień, 
konsultacji, a następnie modyfikacji i uzupełnienia projektu, uwzględniając uwagi 
zgłoszone do projektu przez innych uczestników procesu legislacyjnego.

8 Tamże.
9 Patrz: stanowisko wyrażone w piśmie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 listopada 
2017 r., nr DDP.1.0210.3.2017.DP.7
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Dysponenci rezolutywni – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Za dysponenta rezolutywnego można uznać Główny Inspektorat Transportu 

Drogowego. Jako podmiot, którego zmiana miała bezpośrednio dotyczyć, Główny 
Inspektorat Transportu Drogowego aktywnie uczestniczył w pracach legislacyjnych 
nad ustawą. W trakcie prac nad ustawą w posiedzeniach podkomisji każdorazowo 
zabierali głos przedstawiciele GITD, przede wszystkim Alvin Gajadhur piastujący 
funkcję Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Przedstawiciele GITD pod-
czas prac podkomisji brali udział w dyskusjach, wyjaśniając specyfikę niektórych 
rozwiązań, m.in. dotyczących zmian w zakresie systemu pracy inspektorów. Alvin 
Gajadhur, popierając zmiany w tym zakresie, wskazywał jednocześnie na koniecz-
ność podjęcia dalszych prac legislacyjnych zmierzających do odzespolenia Woje-
wódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego i ujednolicenia struktur inspekcji 
w celu uniknięcia problemów związanych z dualizmem władzy. Zwracał uwagę na 
trudności w zarządzaniu Inspekcją Transportu Drogowego jako całością, w sytuacji 
gdy nadzór merytoryczny nad inspektoratami pełni Główny Inspektor Transportu 
Drogowego, a nadzór finansowy wojewodowie10.

Alvin Gajadhur wskazywał ponadto, iż inspektorzy za pracę w godzinach nad-
liczbowych i godzinach nocnych otrzymają dodatkowe wynagrodzenie, co może nie 
dla wszystkich będzie satysfakcjonujące, lecz ma na celu małymi krokami popra-
wienie sytuacji inspektorów.

Dysponenci akcesoryjni – Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego
 W procesie prac nad ustawą zmieniającą rolę dysponenta akcesoryjnego odgry-

wał Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego. ZZITD był w  pewnym 
sensie antydysponentem, ponieważ w zakresie omawianej zmiany systemu czasu pra-
cy inspektorów związek stanowczo wyrażał niezadowolenie z przyjętych rozwiązań. 
W oficjalnym piśmie z dnia 29 listopada 2017 r. skierowanym do przewodniczącego 
Komisji Infrastruktury11 ZZITD argumentował, iż co prawda wskazywał na koniecz-
ność prowadzenia kontroli transportu drogowego 24 godziny na dobę 7 dni w tygo-
dniu, jednakże przy jednoczesnym nadaniu inspektorom uprawnień służb mundu-
rowych. Natomiast rozwiązania proponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o drogach publicznych i niektórych innych ustaw w żadnym stopniu nie są korzystne 
dla inspektorów i tylko zwiększają ich frustrację. Związek w swoim piśmie wskazywał, 
iż nie akceptuje stanu, w którym inspektor wykonuje pracę tożsamą z pracą funkcjo-
nariusza policji (wydziału ruchu drogowego) w systemie trzyzmianowym, będąc na-
dal urzędnikiem. Zdaniem związku projekt jedynie dodaje inspektorom obowiązków 
bez jakiejkolwiek realnej gratyfikacji, gdyż zawarta w uzasadnieniu projektu kwota 

10  Zobacz wypowiedź A. Gajadhura, Głównego Inspektora Transportu Drogowego na posiedzeniu 
Komisji Infrastruktury /nr 146/z dnia 23.11.2017, Biuletyn nr 2590/VIII.
11  Pismo sygn. ZZITD-001-64/2017 z dnia 29.11.2017 r., patrz: zzitd.pl.
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2,38 zł za godzinę pracy w godzinach nocnych w żaden sposób nie satysfakcjonuje in-
spektorów. Związek wskazywał na konieczność udziału przedstawicieli ZZITD w pra-
cach Komisji Infrastruktury z uwagi na fakt, iż propozycje zmian w znaczny sposób 
zmieniają warunki pracy inspektorów12.

Pomimo udziału w pracach podkomisji przedstawicieli ZZITD jego postulaty 
nie miały znaczącego wpływu na finalną wersję omawianej regulacji.

2.3. Beneficjenci

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 W  omawianym procesie Główny Inspektorat Transportu Drogowego pełni 

zarówno rolę źródła, dysponenta, jak i  beneficjenta. Przyjęte rozwiązania zmian 
do  art.  77 ustawy o  transporcie drogowym przede wszystkim zabezpieczają wy-
konanie przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego zadania, które zostało 
również przekazane temu organowi omawianą ustawą zmieniającą. Zadaniem tym 
jest pobór opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą, gdzie niezbędne 
jest prowadzenie różnego rodzaju czynności przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i 365 
dni w roku. Mając na uwadze, że zadania powyższe będą wykonywać pracownicy 
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, można jednoznacznie stwierdzić, 
iż omawiana zmiana przyniesie wymierne korzyści i jest niezbędna dla prawidłowe-
go wykonywania przyjętego zadania13.

Przewoźnicy
Zakładając, iż całodobowa praca inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego 

przyczyni się do wzrostu wykrywalności naruszeń popełnianych przez nieuczci-
wych przewoźników wykonujących przewozy z naruszeniem zasad uczciwej kon-
kurencji, to niewątpliwie beneficjentem schematu działania mogą być ci przewoź-
nicy, którzy wykonują przewozy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotychczas 
funkcjonujące rozwiązanie sprawiało, iż sytuację braku regularnych nocnych kon-
troli wykorzystywali przewoźnicy ze Wschodu, zwłaszcza spoza Unii Europejskiej. 
Nie stosując się do przepisów transportowych czy to w odniesieniu do czasu pracy, 
czy też wielkości ładunku, stanowili nieuczciwą konkurencję dla pozostałych prze-
woźników. Stąd też środowisko przewoźników przyjęło zmiany pozytywnie14. 

Przewoźnicy zdają sobie sprawę, że wzmocnienie kompetencji Inspekcji Trans-
portu Drogowego oznacza dla nich wzrost liczby kontroli i kar, a w świetle uru-
chomienia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Dro-

12  Tamże.
13  Patrz: uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych in-
nych ustaw nr UD 323.
14  Patrz: http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/1086760,nocne-kontrole-itd.html.
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gowego również zwiększenie ryzyka utraty dobrej reputacji. Mając na uwadze, iż 
utrata dobrej reputacji z powodu ilości lub powagi stwierdzonych podczas kontroli 
drogowych naruszeń może skutkować odebraniem przewoźnikowi uprawnień, 
można przypuszczać, że zmiana przepisów pozwoli na częściowe wyeliminowanie 
nieuczciwej konkurencji. Oczywiste jest, że na podmiotach wykonujących przewozy 
drogowe w nocy zmiana ustawy wymusi reorganizację przewozów. W dotychczaso-
wym stanie prawnym część przewoźników wybierała porę nocną na wykonywanie 
przewozów, licząc na brak kontroli czasu pracy kierowców, jak również brak ryzyka 
zważenia pojazdu. Zwiększenie kontroli przewozu i konieczność większej dbałości 
ze strony przewoźników o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa może 
mieć przełożenie na wzrost stawek za fracht, które dotychczas mogły być zaniżane 
przez nieuczciwą konkurencję. Zatem omawiana zmiana może przysporzyć prze-
woźnikom wymiernych korzyści ekonomicznych.

Uczestnicy ruchu drogowego
Grupą, która może odnieść korzyści ze zmiany przepisów, choć nie była w żaden 

sposób zaangażowania w proces prawotwórczy, są zwykli uczestnicy ruchu drogowego. 
Analizując zmianę przepisów pod kątem potencjalnego zwiększenia wykrywal-

ności naruszeń, nie sposób pominąć kwestii wpływu kontroli przestrzegania regu-
lacji czasu pracy kierowców na bezpieczeństwo w  ruchu drogowym. W  aspekcie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym kondycja psychofizyczna kierowcy jest bardzo 
ważna, gdyż za tym idzie bezpieczne prowadzenie pojazdu. Zadaniem kierowcy jest 
nie tylko kierowanie pojazdem czy przestrzeganie norm dotyczących czasu prowa-
dzenia pojazdu, ale również powinien on przestrzegać zasad ruchu drogowego jak 
również minimalnych okresów odpoczynku15.

Przedmiotem wielu badań były zagrożenia, które mają duży wpływ na poziom 
bezpieczeństwa w  transporcie drogowym. Wśród głównych zagrożeń wymienia 
się: wypadki i kolizje, stres, zaśnięcie kierowcy podczas prowadzenia samochodu. 
Zagrożenia te są spowodowane głównie przez czynniki fizyczne, psychospołeczne, 
ergonomiczne i związane z organizacją pracy. Czynnikami takimi występującymi 
u  zawodowych kierowców są m.in.: nieregularny tryb życia, ponadnormatywny 
czas pracy, presja czasowa, nadmiar obowiązków, zmienne i niekorzystne warunki 
atmosferyczne, senność oraz praca w godzinach nocnych. Wymienione zagrożenia 
powodują liczne straty materialne i  ludzkie, takie jak śmierć, kalectwo lub lżejsze 
obrażenia uczestników ruchu drogowego, a także uszkodzenie taboru samochodo-
wego i nawierzchni drogi oraz zniszczenie przewożonych towarów16.

15 M. Bodziony, T. Kądziołka, A. Kochanek, S. Kowalski, Analiza czasu pracy kierowców w aspekcie bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym, „Autobusy. Technika. Eksploatacja. Systemy transportowe” 2016, nr 6.
16 M. Kryczka, Analiza czasu pracy kierowców. Praca magisterska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowa-
cji w Lublinie, Lublin 2016, s. 48.
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Kierowca zmęczony, który nie korzysta z wymaganych przerw i odpoczynków, 
ma wydłużony czas reakcji. W przypadku nagłego zagrożenia podejmie działanie 
znacznie później nią kierowca wypoczęty, i tym samym zatrzyma prowadzony po-
jazd kilka metrów dalej, co może rodzić poważne konsekwencje17. Dlatego tak waż-
na jest świadomość permanentnej kontroli przestrzegania przepisów związanych 
z  wykonywaniem transportu drogowego. Większa nieprzewidywalność kontroli 
wymusi na przewoźnikach i kierowcach większą dbałość o przestrzeganie przepi-
sów, przez co wzrośnie poziom bezpieczeństwa na drogach i będzie korzyścią dla 
wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

2.4. Użytkownicy – maleficjenci

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
Środowisko inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego nie ocenia pozytyw-

nie zmiany przepisów w zakresie systemu pracy inspektorów. Powodem takiej oce-
ny jest okoliczność, iż zmiana nakłada dodatkowe obowiązki i zwiększenie dyspozy-
cyjności inspektorów przy jednoczesnym braku wymiernych korzyści. Inspektorzy 
w ramach protestów, jakie miały miejsce w roku 2015 r. i 2017, sami postulowali 
zmiany w systemie czasu pracy i wskazywali na konieczność permanentnej kontroli 
przewozów drogowych, jednak wraz z tym postulatem wnioskowali o zwiększenie 
uprawnień i przyznanie im przywilejów podobnych, jakie posiadają funkcjonariu-
sze policji z wydziałów ruchu drogowego bądź służba celna. Omawiana nowelizacja 
ustawy o transporcie drogowym nie zawiera żadnych regulacji poprawiających sy-
tuację inspektorów ani w zakresie warunków pracy ani w zakresie wysokości wy-
nagrodzeń. Funkcjonujący dotychczas system pracy był dysfunkcyjny w stosunku 
do zakresu zadań Inspekcji Transportu Drogowego, jednak wraz z rozszerzeniem 
obowiązków inspektorzy oczekiwali również przyznania przywilejów, co nie zostało 
uregulowane w ustawie zmieniającej. Taki stan rzeczy stawia inspektorów w pozycji 
maleficjentów przyjętego schematu działania. 

Przewoźnicy
Jak wspomniano w omówieniu beneficjentów schematu, część przewoźników osią-

gnie wymierne korzyści w związku ze zmianą ustawy. Jednak istnieje również taka grupa 
przewoźników (w głównej mierze przewoźnicy stosujący nieuczciwe praktyki przy wy-
konywaniu przewozów), która odczuje negatywne skutki omawianej regulacji w postaci 
kar pieniężnych z tytułu stwierdzanych naruszeń. Oczywiste jest, że skoro nie będzie 
można przewidzieć godzin, w których inspektorzy dokonują kontroli, to istnieje większe 
prawdopodobieństwo stwierdzenia naruszeń podczas niespodziewanych kontroli dro-

17 S. Paluch, Czas pracy kierowców. Vademecum kierowcy i pracodawcy, Piła 2013, s. 34.
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gowych – szczególnie wykonywanych w porze nocnej. Zatem z pewnością zwiększy się 
odsetek przewoźników, dla których podwyższy się ryzyko utraty dobrej reputacji, będą-
cej warunkiem niezbędnym przy wykonywaniu zawodu przewoźnika drogowego. Ta 
część przewoźników odczuje zmianę ustawy jako dolegliwość, gdyż będą zmuszeni albo 
do zaprzestania nieuczciwych praktyk (co zmniejszy ich zarobki), albo do poniesienia 
ryzyka ujawnienia naruszeń podczas kontroli drogowych, w przypadku kontynuowa-
nia wykonywania przewozów z naruszeniem przepisów. Konsekwencją może być nawet 
utrata uprawnień do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

3. Bilans głównych korzyści i kosztów wynikających z wyłączenia 
stosowania przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie systemu 

czasu pracy inspektorów 

3.1. Korzyści

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Niewątpliwą korzyścią dla GITD wynikającą ze zmiany ustawy o  transporcie 

drogowym w zakresie systemu pracy inspektorów transportu drogowego jest moż-
liwość zapewnienia pełnej, całodobowej kontroli nad wykonywaniem przewozów 
drogowych. Szczególnie w świetle uzyskania uprawnień do sprawowania nadzoru 
nad systemem poboru opłat elektronicznych niezbędna jest zmiana systemu pracy 
pracowników GITD, aby umożliwić skuteczną realizację nowego zadania.

Inspektorzy 
Z punktu widzenia realizacji zadań w zakresie kontroli przewozów drogowych 

zmianę można ocenić pozytywnie w  aspekcie zwiększenia skuteczności kontroli 
i zwiększenia liczby stwierdzanych naruszeń. Jednocześnie można prognozować, iż 
zmiana ta, choć na obecnym etapie nie przynosi bezpośrednich korzyści inspek-
torom, może być pierwszym krokiem do dalszych zmian postulowanych przez in-
spektorów, które w ostatecznym efekcie mogą przyczynić się do poprawy sytuacji 
inspektorów. Jednak założenie takie jest czysto hipotetyczne i będzie mogło zostać 
wykazane dopiero po upływie pewnego czasu od wejścia w życie przepisów. 

Przewoźnicy
Większa nieprzewidywalność pory dokonywania kontroli drogowych może 

zwiększyć ilość przewoźników wykonujących przewozy z  poszanowaniem zasad 
uczciwej konkurencji i obowiązujących przepisów w zakresie czasu pracy kierowcy 
i użytkowania urządzeń rejestrujących. Zmiana taka może przysporzyć przewoźni-
kom wymiernych korzyści ekonomicznych w związku ze zwiększeniem stawek za 
przewozy związanych z ograniczeniem nieuczciwej konkurencji.
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3.2. Koszty

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
Biorąc pod uwagę obszar omawianej regulacji, ujęcie w ustawie samej zmiany 

systemu czasu pracy jest w środowisku inspektorów oceniane negatywnie. Wiąże się 
z obciążeniem dla życia prywatnego inspektorów poprzez konieczność pracy w nie-
dziele i święta oraz w godzinach nocnych. Dotychczas sytuacje takie miały miejsce 
sporadycznie i wiązały się z organizowaniem akcji specjalnych. Zmiana przepisów 
umożliwi planowanie pracy inspektorów we wszystkie dni tygodnia i o różnych po-
rach, i nie będzie to sytuacja sporadyczna. Natomiast dodatkowe wynagrodzenie, 
np. z tytułu pracy w godzinach nocnych, nie przysporzy takich profitów, które mo-
głyby wynagrodzić inspektorom dodatkowe obciążenia. Zatem w bilansie korzyści 
i kosztów inspektorzy są grupą, która ponosi największe koszty zmiany przepisów. 

Przewoźnicy
Jak już zostało to wspomniane we wcześniejszych analizach, o ile w przypadku 

przewoźników wykazujących najwyższą dbałość o wykonywanie przewozów zgod-
nie z  przepisami prawa zmiana nie przyniesie obciążeń, a  wręcz może przynieść 
pewne korzyści, o  tyle część nieuczciwych przewoźników może ponieść koszty 
zmiany regulacji. 

System czasu pracy inspektorów nie jest bezpośrednio związany z wykonywa-
niem przewozów, jednak może wpływać na ilość stwierdzanych naruszeń. Przewoź-
nicy mogą odczuć wymierne obciążenia finansowe z  tytułu nakładanych kar ad-
ministracyjnych i mandatów. Poważnym kosztem może być również utrata dobrej 
reputacji i brak możliwości dalszego wykonywania zawodu. 

4. Weryfikacja hipotez roboczych

Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania nie jest możliwa jednoznaczna 
weryfikacja wszystkich postawionych hipotez roboczych.

Przy ocenie trafności pierwszej z hipotez należy zauważyć, iż zmieniona regulacja 
wejdzie w życie w dniu 4 lipca 2018 r., zatem dla stwierdzenia zwiększenia bądź niezwięk-
szenia skuteczności wykrywalności naruszeń oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach 
publicznych należałoby najpierw zaobserwować, czy w  wojewódzkich inspektoratach 
istotnie ulegnie zmianie sposób planowania harmonogramów pracy inspektorów, a na-
stępnie porównać wyniki kontroli podobnych okresów z lat ubiegłych. W chwili obecnej 
dokonanie takiej weryfikacji nie jest możliwe z uwagi na fakt, iż przepis jeszcze nie wszedł 
w życie, więc nie było możliwości zastosowania nowych regulacji w praktyce. 

Druga z hipotez prognozująca, iż zmiana w systemie czasu pracy pracowników 
GITD zapewni sprawne funkcjonowanie systemu poboru opłaty elektronicznej oraz 
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opłaty za przejazd autostradą, jest również, na chwilę obecną, niemożliwa do we-
ryfikacji, ponieważ zmiana dotycząca przejęcia przez GITD systemu poboru opłat 
wejdzie w życie 3 listopada 2018 r. Jednak można prognozować, iż w tym zakresie 
hipoteza będzie trafna, chociażby z uwagi na fakt, że regulacja ta jest konieczna dla 
prawidłowego funkcjonowania systemu.

Odnośnie do trzeciej hipotezy – do dnia zakończenia pisania niniejszego opra-
cowania, pomimo wyrażania niezadowolenia przez inspektorów i  odczucia po-
gorszenia ich sytuacji, nie został przeprowadzony ani nie jest planowany żaden 
ich protest. Być może jest to spowodowane faktem, iż władze GITD zapewniają 
inspektorów o  planach realizacji dalszych zmian, m.in. w  zakresie podwyższenia 
wynagrodzeń oraz zwiększenia bezpieczeństwa inspektorów podczas wykonywania 
obowiązków służbowych. Na skutek tego inspektorzy przypuszczalnie nie dokonają 
żadnych działań, czekając na dalszy rozwój wypadków.

Czwarta hipoteza również na dzień zakończenia opracowania nie została po-
twierdzona. Co prawda cały czas zdarzają się przypadki odejścia inspektorów z pra-
cy, jednak nie odnotowano tego zjawiska na dużą skalę. Może to być spowodowane, 
tak jak przy trzeciej hipotezie, oczekiwaniem na prognozowane pozytywne zmiany 
dla inspektorów. 

Zmiana jak dotąd nie spowodowała obniżenia jakości pracy inspektorów ani 
większych problemów kadrowych niż dotychczasowe. Zauważyć należy, iż ITD od 
kilku lat boryka się z problemami kadrowymi, uchwalenie omawianej zmiany nie 
spowodowało drastycznego zwiększenia problemów kadrowych, co jednak nie jest 
wykluczone na dalszym etapie i będzie możliwe do pełnej weryfikacji po upływie co 
najmniej kilku miesięcy od wejścia zmiany w życie.

Choć można założyć, że w  przyszłości zaistnieje konieczność  zatrudnienia 
i przeszkolenia nowych osób, dotychczas budżet Skarbu Państwa nie został obcią-
żony w związku ze zmianą przepisów.

Podjęto prace nad projektami mającymi na celu poprawę sytuacji finansowej 
oraz bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków służbowych przez inspek-
torów ITD. Główny Inspektorat Transportu Drogowego skupił się nad pracami 
nad nowym projektem zakładającym odzespolenie inspekcji spod wojewody oraz 
zwiększenie uposażenia inspektorów. 

Podsumowanie

Zmiana systemu czasu pracy inspektorów, choć postulowana od lat, wywołała 
duże wzburzenie w środowisku inspektorów ITD. Jak już wspominałam w opisie 
użytkowników – maleficjentów procesu, jak również w opisie kosztów, inspektorzy 
utracili wygodę pracy urzędnika w  stałych godzinach pracy, nie stając się służbą 
mundurową ani nie otrzymując w zamian żadnych przywilejów, co rodzi ich uza-
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sadniony sprzeciw. Jednak władze GITD zdają się dostrzegać, że jeżeli nie zostanie 
poprawiona sytuacja inspektorów w wojewódzkich inspektoratach, może to dopro-
wadzić do sytuacji, gdy nie będzie wystarczającej liczby pracowników do realizacji 
zadań inspekcji. Bez docenienia fachowości i wysokiego stopnia wyspecjalizowania 
inspektorów oraz zapewnienia im lepszych warunków pracy należy się liczyć z ne-
gatywnymi skutkami zmiany. 

Jak podano do wiadomości na stronie internetowej ZZITD, podczas Walnego 
Zebrania Delegatów Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego, które 
miało miejsce w dniach 16-17 marca 2018 r. w Łodzi, „w drugim dniu obrad wziął 
udział zaproszony Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz 
Bryła. W trakcie spotkania przedstawił cele Głównego Inspektoratu Transportu Dro-
gowego, z których wynika, że od 1 stycznia 2019 r. będzie miała likwidacja dualizmu 
Inspekcji Transportu Drogowego poprzez wyłączenie z szeregów administracji zespo-
lonej. Pozwoli to na ujednolicenie zarobków na tych samych stanowiskach we wszyst-
kich Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego. Rada Krajowa ZZITD 
z uznaniem przyjęła zaproszenie do prac nad oceną skutków ryzyka projektu ustawy 
o »odzespoleniu«  Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego”18. 

W  trakcie spotkania padło również zapewnienie ze strony Łukasza Bryły, 
że do końca kwietnia do Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego zosta-
ną wysłane wytyczne regulujące kwestie pracy w godzinach nocnych. Obiecywane 
wytyczne zostały przesłane dopiero pismem z dnia 11 czerwca 2018 r.19, gdzie Za-
stępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego, wskazując na obecną sytuację 
na rynku pracy, stwierdził, iż należy podjąć działania mające na celu zminimalizo-
wanie ryzyka dalszej fluktuacji kadr, tj. rezygnacji z pracy i odpływu wykwalifiko-
wanych inspektorów ITD. Wskazał, iż nowe regulacje czasu pracy inspektorów nie 
mają charakteru bezwzględnie obowiązującego i powinny być każdorazowo stoso-
wane po uprzedniej analizie przesłanek ich zastosowania i nie mogą stanowić stan-
dardowego elementu planowania pracy inspektorów ITD. 

Niezależnie od wytycznych z GITD Inspektoraty otrzymały środki na wypłatę 
dodatków z tytułu nadgodzin i pracy w godzinach nocnych, zatem z pewnością pla-
nowanie harmonogramów pracy dla inspektorów będzie dokonywane z uwzględ-
nieniem nowego brzmienia art. 77 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, chociażby 
z uwagi na potrzebę zagospodarowania przyznanej rezerwy celowej. 

Kolejną informacją, jaką opublikował ZZITD, była relacja ze spotkania przed-
stawicieli Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego z przedstawicie-
lami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, które odbyło się w Warszawie 
w dniu 20.04.2018 r. Spotkanie miało na celu omówienie Oceny Skutków Regulacji 
do ustawy o odzespoleniu. Dyrektor Renata Rychter poinformowała, że na spotka-

18  Patrz: zzitd.pl, wpis opublikowany 21.03.2018 r. 
19  Pismo Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr BNI-WKI.070.98.2018.0664.
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niu Komitetu ds. planowania prac Rządu wiceminister Marek Chodkiewicz wycofał 
projekt ustawy o inspekcji transportu drogowego (przewidujący przekształcenie in-
spekcji w służbę mundurową), a minister Joachim Brudziński wycofał ostatecznie 
projekt o likwidacji inspekcji i włączeniu jej do policji. Według informacji przeka-
zanej ZZITD przez Renatę Rychter ustawa o odzespoleniu została przyjęta do dal-
szego procedowania jako projekt rządowy20. Podczas spotkania dyskutowano tak-
że o  proponowanych podwyżkach uposażenia inspektorów, które mają być ujęte 
w ocenie skutków regulacji ustawy o odzespoleniu ITD.

Działania podejmowane przez GITD zmierzają obecnie do przeprowadzenia od-
zespolenia wojewódzkich inspektoratów i scentralizowania władzy w rękach GITD. 
Aby uzyskać poparcie inspektorów, GITD przekonuje, że po przeprowadzeniu odze-
spolenia wojewódzkie inspektoraty również będą podlegały Ministrowi Infrastruktu-
ry, co ma spowodować, że łatwiej będzie zarządzać budżetem i będzie można ujed-
nolicić wynagrodzenia. Trudno ocenić, czy działania GITD są podyktowane troską 
o sytuację inspektorów, czy raczej chęcią realizacji swoich planów i założeń oraz uzy-
skaniu większej kontroli nad działalnością inspekcji na terenie całego kraju. Realiza-
cja projektu ustawy o odzespoleniu ITD jest pewnym sposobem na poprawę sytuacji 
płacowej inspektorów, jednak rodzi się wątpliwość, czy centralne sterowanie inspekcją 
będzie korzystne dla funkcjonowania tej instytucji. Należy mieć na uwadze, iż po-
szczególne województwa mają różne, często specyficzne potrzeby, uwarunkowania 
geograficzne i społeczne, które powodują, że warunki wykonywania zadań w różnych 
inspektoratach mogą być diametralnie odmienne. Czas pokaże, czy wojewodowie po-
zwolą na odzespolenie inspekcji i czy taka zamiana może być korzystna zarówno dla 
pracowników, jak i całej inspekcji jako instytucji. 

Na chwilę obecną jasne jest to, że z pozoru niewielka zmiana przepisów, która 
powstała głównie z racji konieczności zapewnienia GITD realizacji poboru opłaty 
elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą wymagającego pracy 24 godziny 
na dobę i 7 dni w tygodniu, wywołała tak silne reakcje i niezadowolenie inspek-
torów WITD, że organ centralny uznał, iż zaistniała konieczność dalszych zmian 
w  przepisach w  celu poprawy sytuacji inspektorów ITD i  zapobiegnięcia dalszej 
fluktuacji kadr ITD. Nie jest też wykluczone, iż działanie GITD w zakresie zmian 
art. 77 u.t.d. oraz dodania art. 77a u.t.d. było zamierzone i od początku zmierzające 
do odzespolenia ITD, celowo jedynie podzielone na etapy. Prawdopodobnie sam 
projekt odzespolenia, w miejsce wcześniejszych wizji przekształcenia ITD w służbę 
mundurową nie spotkałby się z uznaniem inspektorów. Zyskanie przywilejów służb 
mundurowych, mogło być postrzegane jako korzystniejsze dla wieloletnich pra-
cowników inspekcji. Natomiast w sytuacji, gdy zmiana przepisów o systemie czasu 
pracy inspektorów pogorszyła ich położenie, obietnica podwyższenia wynagrodzeń 

20  Patrz: zzitd.pl, wpis opublikowany w dniu 8 maja 2018 r. 
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może sprawić, że będą skłonni poprzeć projekt o odzespoleniu ITD. Jednocześnie 
reakcja inspektorów uświadomiła wszystkim, że brak działań na rzecz poprawy sy-
tuacji inspektorów może spowodować pogłębiające się problemy kadrowe i coraz to 
większe trudności w wykonywaniu zadań tak licznie nałożonych na tę instytucję.





Tomasz Sobolewski

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

oraz zmianie niektórych ustaw

Wstęp

„Grunty rolne są szczególnym rodzajem nieruchomości, gdyż w porównaniu do 
gruntów o innym przeznaczeniu, oprócz funkcji obszaru, stanowią środek produk-
cji i  mają tzw. siłę wytwórczą. Dlatego o  atrakcyjności takich gruntów na rynku 
może decydować szereg czynników”1.

Tematykę gruntów rolnych do niedawna regulowała głównie ustawa z  dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 nr 64, poz. 592). 
Wprowadzanie nowych regulacji prawnych zazwyczaj poprzedzone jest zmieniają-
cą się sytuacją gospodarczą, społeczną, polityczną lub innymi czynnikami mający-
mi wpływ na określoną dziedzinę, której dotyczy dany akt prawny. Wprowadzenie 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego spowodowane było zbliżającym się termi-
nem wejścia Polski do Unii Europejskiej, co powodowało konieczność opracowania 
rozwiązań mających na celu ochronę gruntów rolnych po wejściu Polski do UE.  

W traktacie akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej wynegocjowano 12-letni okres 
ochronny polskich gruntów rolnych, który miał zabezpieczać grunty rolne przed wyku-
pem przez cudzoziemców. Okres ten upłynął 1 maja 2016 roku. W trakcie jego obowią-
zywania wymagane było posiadanie zezwolenia na nabywanie nieruchomości rolnych 
i leśnych w Polsce przez obywateli i przedsiębiorców z państw z Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Powyższa sytuacja zainicjowała rozpoczęcie prac nad projektem ustawy mającym na 
celu znowelizowanie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz innych ustaw. Po bardzo 
szybkim przeprowadzeniu prac nad projektem w procesie legislacyjnym w kwietniu 2016 
roku weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585).

 Tematykę wymienioną powyżej porusza niniejszy artykuł. Podjęcie prac nad powyż-
szym tematem spowodowane było burzliwą dyskusją nad wprowadzanymi zmianami. 
Dyskusję prowadziło środowisko rolnicze na terenach, z których wywodzi się autor ni-
niejszego opracowania. 

1  E. Laskowska, Problemy rolnictwa światowego, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie” 2014, tom 14 (XXIX), zeszyt 3, s. 140.
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W oparciu o ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, literaturę dostępną na 
ten temat oraz zebrane dane statystyczne w opracowaniu tym podjęto próbę ana-
lizy funkcjonowania regulacji prawnych wprowadzonych ustawą o  wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. z  2016 r., poz. 585). Tak przyjęty przedmiot badań po-
zwolił określić cel badań, jakim jest ocena realnych skutków wprowadzenia ustawy 
o  wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa oraz o  zmianie niektórych ustaw, z  kolei tak określony cel pozwolił w  toku 
uzyskanej wiedzy na temat badanego przedmiotu określić problem główny: „Jak 
wprowadzone regulacje ustawą o  wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wpłynęły na ry-
nek obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce”. Przyjęty problem badawczy oraz 
cel pozwoliły na postawienie hipotezy: „Najprawdopodobniej wprowadzone ustawą 
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
regulacje prawne wpłynęły negatywnie na rynek obrotu nieruchomościami rolnymi 
w Polsce”. 

Aby możliwe było zrealizowanie powyższego celu oraz zdobycie odpowiedniej 
wiedzy, zastosowano metodę badania dokumentów oraz analizę danych zastanych.

Część pierwsza artykułu ujmuje genezę projektu i proponowanych zmian, deba-
tę nad projektem, opisuje prace w procesie legislacyjnym oraz przedstawia zmiany 
wprowadzone ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. W części drugiej zawarto 
założenia metodologiczne, przyczyny wprowadzenia nowych zmian oraz ich skutki. 
Opracowanie kończą wnioski i opinie autora na temat wpływu nowych regulacji na 
rynek obrotu nieruchomościami rolnymi. 

1. Nowelizacja regulacji prawnych w obrocie nieruchomościami 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2016 roku

1.1. Geneza proponowanych zmian

Opis powstania projektu
Po transformacji ustrojowej w Polsce po roku 1989, aż do 2003 roku nastąpiło 

wiele zmian gospodarczych i politycznych, zmiany te miały również wpływ na sze-
roko pojętą gospodarkę rolną, a co za tym idzie również na kwestie związane z ob-
rotem gruntami rolnymi. Regulacje prawne wprowadzane w tym okresie zajmowały 
się głównie takimi problemami, jak: 
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−	 obrót gruntami rolnymi;
−	 struktura agrarna rolnictwa w Polsce2;
−	 rozdysponowanie nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skar-

bu Państwa.
Katalizatorem kolejnych zmian prawnych w  dziedzinie gospodarki rolnej było 

przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Oficjalna droga Polski mająca na celu przy-
stąpienie do UE zaczęła się w 1994 roku od złożenia wniosku formalnego o człon-
kostwo. Po dziesięciu latach starań 1 maja 2004 roku Polska na mocy podpisanego 
w Atenach Traktatu akcesyjnego3 została pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. 

Jednak przed przystąpieniem do UE Polska musiała dostosować ramy prawne 
obowiązujące w naszym kraju do prawa Unii Europejskiej. Do 2004 roku w Polsce 
uchwalono około 270 ustaw mających na celu dostosowanie prawa polskiego do pra-
wa obowiązującego w UE4. Zmiany w prawie objęły również zasady obrotu nierucho-
mościami rolnymi. „Dopiero bowiem poszukiwanie poparcia dla przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej przed referendum w 2003 r. skłoniło elity polityczne do uchwale-
nia ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego”5. Obawiano się 
bowiem, iż po przystąpieniu do Unii Europejskiej ziemia rolna w naszym kraju będzie 
masowo wykupowana przez obcokrajowców. Obawy te uzasadniane były relatywnie 
niską ceną gruntów rolnych w porównaniu do innych państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej, stając się w ten sposób atrakcyjną formą inwestowania dla obcokrajowców. 
Jednocześnie obawiano się, że wykupowana ziemia rolnicza nie będzie już uprawiana 
i w związku z tym powierzchnia upraw rolnych będzie się zmniejszać. 

Ustawa z 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego regulowała między innymi 
sferę przenoszenia własności nieruchomości rolnych, co miało ograniczyć ryzyko 
wykupywania ziem przez obcokrajowców, jednocześnie miała przeciwdziałać nad-
miernej koncentracji gruntów rolnych. 

Polska, negocjując warunki przystąpienia do Unii Europejskiej, zapewniła sobie 
12-letni okres ochronny na wykup ziemi przez cudzoziemców. Do powyższego przy-
czyniło się Prawo i Sprawiedliwość; partia ta skutecznie wywierała presję na ówczesny 
rząd Leszka Millera. Polegało to na tym, że cudzoziemiec, chcący kupić grunty rolne, 
musiał uzyskać specjalne pozwolenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

2  Jednym z głównych problemów mających wpływ na ekonomiczną kondycję gospodarstw rolnych 
w  Polsce było ich bardzo duże rozdrobnienie obszarowe. Kolejne wprowadzane regulacje prawne 
dążyły do stworzenia warunków mogących doprowadzić do poprawy tej kwestii, czyli zwiększania 
powierzchni gospodarstw rolnych. 
3  Traktat ateński podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, będący prawną podstawą przystąpienia 
10 krajów Europy Środkowej i  Południowej (Cypru,  Czech,  Estonii,  Litwy,  Łotwy,  Malty, Pols-
ki, Słowacji, Słowenii i Węgier) do Unii Europejskiej.
4  Wykaz ustaw uchwalonych przez Sejm  wniesionych z  inicjatywy Rady Ministrów zawierających 
przepisy dostosowujące prawo polskie do prawa Unii Europejskiej.
5  P. Litwinuk, Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych pań-
stwach Unii Europejskiej, Warszawa 2015, s. 103.
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„1 maja 2016 roku upłynął 12-letni okres przejściowy na zakup ziemi rolnej 
przez obcokrajowców. W okresie tym wymagane było posiadanie zezwolenia na na-
bywanie nieruchomości rolnych i leśnych w Polsce przez obywateli i przedsiębior-
ców z państw z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej”6. Powyższa kwestia kończącego się okresu ochronnego była bezpo-
średnim czynnikiem skłaniającym do przygotowania nowej regulacji prawnej ma-
jącej na celu ochronę gruntów rolnych.

Warto w  tym miejscu zauważyć, że problem ponownego zagrożenia wyku-
pu gruntów rolnych był bardzo poważnie traktowany przez całą scenę polityczną 
w Polsce. Świadczy o  tym fakt, że mimo podziałów politycznych wszystkie opcje 
polityczne przyznawały, iż konieczne jest szybkie wprowadzenie nowych regulacji. 
Nową regulacją w kwestii ochrony gruntów rolnych przed wykupem przez obcokra-
jowców miała być nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 roku. 
Prace nad projektem ustawy o  kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2015, poz. 
1433) autorstwa Polskiego Stronnictwa Ludowego prowadzone były w 2015 roku, 
kiedy to następowały spore zmiany na scenie politycznej7. Pomimo tych podziałów 
politycznych oraz szeregu uwag krytycznych ze strony Prawa i Sprawiedliwości pro-
jekt ustawy został przyjęty w dniu 25.06.2015 r., a w głosowaniu za projektem opo-
wiedzieli się również posłowie PiS. Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Głosowanie nad przyjęciem w  całości projektu ustawy o  kształtowaniu ustroju 
rolnego

Klub/Koło Liczba 
członków Głosowało Za Przeciw Wstrzymało 

się
Nie 

głosowało
PO 202 187 187 - - 15
PiS 134 120 120 - - 14
PSL 38 33 33 - - 5
SLD 34 25 16 - 9 9
Niez. 26 14 10 2 2 12

ZP 15 11 11 - - 4
RP 11 8 7 - 1 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sejmowych; głosowanie nr 154 na 95. 
posiedzeniu Sejmu.

6  B. Gołębiewska, J. Stefańczyk Zmiany cen gruntów rolnych w Polsce po wejściu w życie nowej ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego, Roczniki Naukowe SGGW, tom XVIII, zeszyt 16, Warszawa 2016, s. 30.
7  Wybory prezydenckie w maju 2015 r., po których prezydentem został Andrzej Duda, oraz zbliżające 
się w październiku 2015 r. wybory parlamentarne, w których jak przewidywano może nastąpić zmiana 
partii rządzącej. 
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Następnie ustawę przekazano w dniu 7 sierpnia 2015 roku do podpisu prezy-
dentowi. Nowo zaprzysiężony prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w dniu 27 
sierpnia 2015 roku, a ta miała obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. 

Omawiana powyżej ustawa nie weszła jednak w  życie, ponieważ została ona 
uchylona przez Prawo i  Sprawiedliwość, które wygrało wybory parlamentarne 
w październiku 2015 roku. 

Zdaniem posłów ustawa niewystarczająco zabezpieczała polską ziemię przed 
wykupem przez cudzoziemców, utrudniała jedynie jej zbycie i nabycie przez pol-
skich rolników. „Za wstrzymaniem wejścia w życie ustawy głosowało 299 posłów. 
Teraz rząd przygotowuje nowy projekt i  według zapewnień ministra rolnictwa 
Krzysztofa Jurgiela na pewno zostanie on przyjęty przed 1 maja 2016 roku”8. Tak 
oto zaczęły się prace nad nowym projektem autorstwa PiS, czyli ustawą o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585).

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel uzasadniał wstrzymanie wejścia w  życie 
ustawy przegłosowanej za poprzedniej kadencji sejmu przepisami, które w niewy-
starczający sposób chroniłyby polską ziemię, dodał również, że obecny rząd za-
mierza w  dużo większym stopniu stawiać na dzierżawę państwowych gruntów: 
„Postanowiłem wstrzymać sprzedaż i ziemię wydzierżawić, bo jest to forma, która 
przynosi państwu stały dochód i zasila budżet. Dlatego chcemy, żeby ta ustawa była 
przesunięta do maja. Mamy już projekt, zostanie skierowany na początku roku do 
sejmu. Najpierw uporządkujemy sprawę zbywania i nabywania, a następnie jest po-
trzebna ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Jest potrzebna ustawa, która okre-
śli, jakie państwo obowiązki będzie miało w stosunku do gospodarstw rodzinnych, 
zgodnie z konstytucją. Wierzę, że w następnym roku taka ustawa będzie”9.

Analizując proces legislacji tego projektu, nie można pominąć faktu, w  jakim 
tempie realizowane były kolejne etapy legislacji. Kluczowym czynnikiem w tym wy-
padku był fakt wymieniany już wcześniej, czyli kończący się okres 12-letniej ochro-
ny gruntów rolnych po wejściu Polski do UE. Projekt wpłynął do sejmu 4 marca 
2016 roku, następnie 11 marca 2016 r. odbyło się pierwsze czytanie. Drugie i trzecie 
czytanie odbyło się kolejno 30 i 31 marca 2016 r. Po dalszych pracach nad projek-
tem w dniu 14.04.2016 r. ustawę przekazano do podpisu prezydentowi, a ten ustawę 
podpisał w dniu 26.04.2016 roku. Tak szybkie tempo prac niosło ze sobą ryzyko 
zawarcia w ustawie zapisów mogących wnieść nieoczekiwane skutki, jak chociażby 
problem z udzielaniem kredytów hipotecznych (szerzej ten temat zostanie przedsta-
wiony w rozdziale o skutkach wprowadzenia ustawy). 

Na etapie prac nad projektem został on skonsultowany między innymi z pod-
miotami takimi jak:

8  www.agrofakt.pl/ustawa-o-ksztaltowaniu-ustroju.
9  Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podczas debaty w Sejmie.
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−	 Krajowa Rada Izb Rolniczych,
−	 Stowarzyszenie Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości Rolnych 

Skarbu Państwa,
−	 Federacja Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
−	 Stowarzyszenie Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości Rolnych 

Skarbu Państwa,
−	 Rada Krajowa Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność”,
−	 Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”,
−	 Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych,
−	 Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP,
−	 Związek Producentów Ryb,
−	 Krajowa Rada Spółdzielcza,
−	 Związek Rzemiosła Polskiego,
−	 Polski Związek Zawodowy Rolników,
−	 Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
−	 Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów,
−	 Krajowa Izba Gospodarcza Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego KIG.
Według raportu z  konsultacji do projektu ustawy w  ramach konsultacji spo-

łecznych zgłoszono 75 uwag dotyczących między innymi braku przepisów przej-
ściowych czy zgodności projektowanych rozwiązań z Konstytucją RP oraz prawem 
Unii Europejskiej. Podnoszony był również temat zbytniej ingerencji państwa w ry-
nek obrotu nieruchomościami rolnymi. Obawiano się, że zamierzone ograniczenie 
w obrocie gruntami rolnymi dotyczyć będzie nie tylko cudzoziemców, ale przede 
wszystkim uderzy w rodzimych rolników i ograniczy im prawo własnościowe do 
dysponowania gruntami rolnymi.

Ustawa o  wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585) weszła 
w życie dnia 30 kwietnia 2016 roku. Szybko okazało się, że niezbędna stanie się no-
welizacja tej ustawy, a to za sprawą banków, które wskutek nieprecyzyjnych zapisów 
ustawy wstrzymały udzielanie kredytów hipotecznych. Banki odmawiały kredyto-
wania w  przypadku, gdy zabezpieczeniem miała być hipoteka na nieruchomości 
rolnej, ponieważ ograniczenie sumy hipoteki do wartości nieruchomości rolnej nie 
pozwala odpowiednio zabezpieczyć udzielanych kredytów. 

Na początku 2017 roku ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu 
własności rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw została znoweli-
zowana. PiS zaproponował, aby to właściciel gruntu razem z bankiem ustalali war-
tość nieruchomości rolnej. Kwestia zablokowania kredytów hipotecznych po wej-
ściu w życie ustawy zostanie szerzej omówiona w dalszej części rozdziału drugiego 
dotyczącej zmian wprowadzonych ustawą. 
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Debata nad projektem
Prace nad projektem ustawy o wstrzymaniu sprzedaży gruntów rolnych oficjal-

nie rozpoczęły się w styczniu 2016 roku z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. Do 
prezentowania stanowiska rządu w tej sprawie upoważniony został minister rolnic-
twa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Od początku prac projekt ten wzbudzał ogrom-
ne emocje, miało na to wpływ kilka czynników.

Po pierwsze, projekt dotyczył ważnej kwestii zabezpieczenia gruntów rolnych 
przed wykupem przez cudzoziemców i niekontrolowanej koncentracji tychże grun-
tów po wygaśnięciu 12-letniego okresu ochronnego, jakim zostały one objęte po ak-
cesji Polski do Unii Europejskiej. W tej kwestii szczególnie krytyczni dla projektu byli 
przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i  Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzia-
ło się tak, dlatego że za poprzedniej kadencji Sejmu koalicja PO–PSL przygotowała 
i uchwaliła regulacje prawne (ustawa z dnia 5 sierpnia o kształtowaniu ustroju rolne-
go Dz.U. z 2015 r., poz. 1433) mające zapobiegać wyżej wymienionym problemom. 
Należy zauważyć, że w głosowaniu nad projektem autorstwa PO–PSL wzięło udział 
120 posłów PiS, którzy zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem projektu. Następnie 
ustawę podpisał nowo wybrany prezydent Andrzej Duda, jednak ustawa ta nie weszła 
w życie, ponieważ po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych w paździer-
niku 2015 roku partia ta przegłosowała wstrzymanie wejścia w  życie tejże ustawy, 
mimo że wcześniej ją poparła. PiS twierdził, iż regulacje prawne przygotowane przez 
poprzedników nie gwarantują właściwej ochrony gruntów rolnych, dlatego też należy 
przygotować nowy projekt. Poniżej przedstawiona została wypowiedź na ten temat 
posła PSL Stanisława Kalemby, wnioskodawcy poprzedniej ustawy: „Nasza ustawa, 
z  5 sierpnia 2015 r., została poparta przez 384 posłów.  Poparły ją  wszystkie kluby, 
koła poselskie i organizacje rolnicze, nawet „Solidarność RI”10. Takiego poparcia dla 
tej ustawy nie ma, choć PiS wykorzystał 80% naszych pomysłów. Nasza ustawa lepiej 
zabezpieczała grunty rolne przed nadmierną spekulacją i koncentracją”. 

W toku prac nad projektem poddawany pod wątpliwość był jeden z głównych 
powodów wprowadzania nowych regulacji prawnych czyli ochrona gruntów rolnych 
przed wykupem przez cudzoziemców. Poseł Zbigniew Ajchler (PO) argumentował 
to w następujący sposób na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 17 
marca 2016 roku: „Projekt nie oddaje rzeczywistego obrazu, w którym dzisiaj funk-
cjonuje polskie rolnictwo. Obarczony jest całą masą kompleksów i  strachów, które 
tak naprawdę nie stanowią zagrożenia dla naszego rolnictwa i zawodu w znaczeniu 
zagrożenia dla ziemi. Chciałbym podkreślić, że wszystkich gruntów w Polsce mamy 
14,7 mln ha. Grunty Agencji Nieruchomości Rolnych, czyli Skarbu Państwa, to 1,47 

10  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” (NSZZ RI 
„Solidarność”) – związek zawodowy rolników powstały jako część ruchu Solidarności zapoczątkowa-
nego w sierpniu 1980. Legalizacja związku stała się możliwa po zawarciu porozumień rzeszowsko-
-ustrzyckich 19 lutego 1981, www.wikipedia.pl.
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mln ha, czyli zaledwie 10%. Jak wynika z tego, co wiem i w czym jestem zorientowany, 
to dzisiaj gruntów w obcych rękach – w różnych formach spółek, zarówno większo-
ściowych z kapitałem zagranicznym, jak i mniejszościowych spółek kapitału zagra-
nicznego – jest około 150 tys. ha. Powiedziałem o tym, żebyśmy wiedzieli, w jakich re-
aliach funkcjonujemy. Przyjmuje się w różnych biznesach czy w działalności różnego 
rodzaju, w tym w działalności rolniczej, że jeśli coś występuje w skali 1% ze 100%, to 
jest to margines błędu. A więc mówimy, że w tej chwili zagrożenie wykupem ziemi jest 
na poziomie około 1% w stosunku do naszych wszystkich gruntów. A jest to przed-
stawiane przez gości w ten sposób – i tak jesteśmy informowani jako posłowie – jakby 
to był jakiś najazd; powiedzmy, że najazd Szwedów na Polskę w celu wykupu ziemi, 
gdybyśmy patrzyli oczyma historii. Tego problemu w Polsce nie ma. Chciałbym po-
wiedzieć, że jeśli wyjdziemy z założenia, iż 1% to jest element skali błędu, to w poważ-
nych decyzjach strategicznych, wiodących, nie bierze się go aż tak mocno pod uwagę”.

Argumentację posła Ajchlera odpierał poseł Krzysztof Ardanowski (PiS): „Sza-
nowni państwo, jestem absolutnie przekonany – i chyba nie tylko ja – że Rzeczpo-
spolita Polska, podobnie jak każde inne państwo, ma prawo decydować o tym, co 
dzieje się na jej terytorium; a  tworząc przepisy prawa ma prawo odpowiadać na 
oczekiwania społeczne. Nie mnie oceniać, czy prezentowane przez społeczeństwo 
lęki i obawy, o których pan poseł mówił, są uzasadnione czy też nie. Dane unijne, 
nie nasze, mówią o tym, że znacznie więcej ziemi polskiej, niż wymienił pan poseł, 
już sprzedano obcokrajowcom. A przecież dzieje się tak w okresie ponoć ochron-
nym, który kończy się dopiero w maju 2016 r. Mimo to następuje wykup ziemi.”

Kolejną kwestią mającą wpływ na debatę nad projektem były wątpliwości co do 
zgodności zapisów projektowanej ustawy z prawem Unii Europejskiej jak i Konsty-
tucji RP. Głównie chodziło tutaj o zapisy odnoszące się do zakresu prawa własności, 
jednocześnie poddawana pod wątpliwość była zasada proporcjonalności (zgodnie 
z  tą zasadą organy państwa powinny używać i  stosować tylko takie środki, które 
są niezbędne do osiągnięcia danego celu, a przy tym w jak najmniejszym stopniu 
nakładać obciążenia na podmioty prywatne). Powyższy temat poruszany był mię-
dzy innymi w raporcie z konsultacji dotyczących projektu ustawy o wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmia-
nie niektórych ustaw: „Powyższe wątpliwości dotyczące zgodności projektowanych 
rozwiązań z Konstytucją RP wynikają z następujących powodów:

1) w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi pomiędzy osobami prywatny-
mi projektowana regulacja może stanowić zbyt daleko idącą ingerencję w stosunki 
własnościowe pomiędzy podmiotami prywatnymi; w praktyce będzie prowadzić do 
dalekiego ograniczenia praw właściciela nieruchomości rolnej, chociażby z uwagi 
na konieczność każdorazowego uzyskiwania zgody na szereg czynności dotyczą-
cych nieruchomości rolnych i związane z tym obciążenie aparatu administracyjne-
go, skutkujące znacznym opóźnieniem rozpatrywania wniosków;
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2) zamierzony w ramach projektu ustawy cel (ograniczenie obrotu spekulacyj-
nego ziemią rolną) może być osiągnięty bez tak dalekiego ograniczenia praw wła-
ścicieli nieruchomości rolnych;

3) zbyt daleko posuniętym przejawem ingerencji Państwa w obrót nieruchomo-
ściami rolnymi jest likwidacja ograniczenia prawa pierwokupu Agencji Nierucho-
mości Rolnych do nieruchomości o powierzchni równej 5 ha lub większej i przyzna-
nie prawa pierwokupu oraz prawa nabycia nieruchomości Agencji, w odniesieniu 
do każdej nieruchomości rolnej; zniesienie powyższego limitu może spowodować 
z jednej strony znaczny spadek obrotu ziemią, z drugiej strony spekulacyjne dziele-
nie areału nieruchomości rolnych na działki o powierzchni mniejszej niż 1 ha;

4) efekt wprowadzenia regulacji pozostaje w rażącej dysproporcji do ciężarów 
nakładanych przez projektowaną ustawę na właścicieli nieruchomości rolnych”11. 

Analizując debatę nad projektem, należy odnieść się również do tempa prac, 
w  jakim on powstawał, oraz presji czasu, która ciążyła na ustawodawcy. Jak już 
wspomniano wcześniej presja czasu spowodowana była kończącym się okresem 
ochronnym gruntów rolnych po wstąpieniu do UE. 

Projekt został zamieszczony w  Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji dnia 8.01.2016 roku 
i skierowany do uzgodnień. Ponieważ ustawa musiała wejść w życie od 1.05.0216 
roku, w toku prac niejednokrotnie można było usłyszeć opinie, że tak szybko przy-
gotowywane i konsultowane regulacje prawne niosą ze sobą duże ryzyko wad praw-
nych i nieprzewidywalnych skutków po wejściu w życie. 

Podczas debaty nad projektem jednym z  powodów przemawiających za zbyt 
pospiesznym tempem prac nad nowymi regulacjami były uwagi dotyczące szeregu 
zgłaszanych poprawek, w tym również poprawek składanych przez autorów nowej 
ustawy, świadczą o tym poniższe wypowiedzi posłanki Doroty Niedzieli (PO) oraz 
posła Bartosza Jóźwiaka (Kukiz ’15).

Dorota Niedziela (PO): „Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Usły-
szeliśmy tutaj laudację na temat wspaniałej ustawy. Ja tylko przypomnę, panie po-
śle sprawozdawco, że ustawa, którą pan nazwał »napisana na kolanie«, i wkładano 
w nią wielkie ilości poprawek, może nie była najwspanialsza, ale troszkę popiołu na 
głowę, ponieważ w tej chwili złożyli już państwo 15 autopoprawek i, z tego co wiem, 
jest jeszcze przygotowanych ok. 10. A więc to nie jest tak, że ustawy się przygoto-
wuje i przyjmuje. I tutaj chylę czoła: od tego jesteśmy w tej Izbie, żeby poprawiać złe 
zapisy. To tak gwoli wyjaśnienia”.

Bartosz Jóźwiak (Kukiz ’15): „Bardzo trudno będzie ten projekt poprawić, nato-
miast jest zgłoszonych szereg poprawek, w tym również poprawek klubu Kukiz’15, 
które mogą go przynajmniej w jakiś sposób przerobić, żeby był przynajmniej mniej 

11  Raport z konsultacji dotyczący projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, s. 3-4.
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szkodliwy albo żeby eliminował wszystkie najbardziej niebezpieczne konsekwencje. 
Dlatego, działając w  poczuciu odpowiedzialności za jakość stanowionego prawa, 
mimo wcześniejszego odrzucenia naszych poprawek, które zgłaszaliśmy w komisji, 
będziemy je składali jeszcze raz. Jedna została zgłoszona, przyjęta, akurat taka, która 
po wyjęciu z kontekstu jest kuriozalna, a więc myślę, że to nawet mogła być czysta 
złośliwość. Cóż, w każdym razie jeszcze raz ponawiamy te poprawki. Za chwileczkę 
złożymy je na ręce pana marszałka”. 

W podobnym tonie swoje uwagi na temat poprawek do projektu oraz ich przyjmo-
wania zgłaszała posłanka Paulina Hennig-Kloska (Nowoczesna): „Panie Marszałku! 
Panowie Ministrowie! Panie i Panowie Posłowie! 27 poprawek – żadna nieprzyjęta. 
Część zgłosiliśmy jako wnioski mniejszości, przypuszczam, że większość przepadnie, 
ale mamy nadzieję jeszcze na odrobinę refleksji”. 

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży gruntów rolnych z Zasobu Własności Skar-
bu Państwa swoimi zapisami wprowadziła szereg ograniczeń związanych z obro-
tem gruntami rolnymi, co miało za cel stawiać rolników na korzystniejszej pozycji 
w kwestii nabywania gruntów rolnych. Jednak z drugiej strony ten sam rolnik chcący 
sprzedać grunty rolne, może to zrobić (z wyjątkiem kilku opisanych w dalszej czę-
ści niniejszego opracowania przypadków) tylko innemu rolnikowi, pod warunkiem 
spełnienia określonych warunków. Zapisy te były postrzegane niejednokrotnie jako 
niekonstytucyjne, na potwierdzenie tego przytoczono poniższe wypowiedzi.

Posłanka Paulina Hennig-Kloska: „My rozumiemy, że celem ustawy jest ochro-
na polskiej ziemi rolnej przed cudzoziemcami, spekulantami, nadmiernym jej gro-
madzeniem, nadmierną koncentracją. Ale dalej uważamy, niestety, że to nie może 
pójść zbyt daleko, że cel nie uświęca środków, a ta ustawa właśnie idzie zbyt daleko. 
Proponowane rozwiązania łamią prawo konstytucyjne. I  to nie jest, panie mini-
strze, opinia tylko i wyłącznie części opozycji siedzącej na tej sali. Art. 23 konstytu-
cji owszem mówi, że podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzin-
ne, ale podstawa nie musi oznaczać jedynego podmiotu gospodarującego na wsi. 
Nie wspomnę o tym, że w dalszej części tego artykułu mówi się o tym, że art. 21 
i 22 konstytucji nie powinny stać w kontrze do tych rozwiązań. Tymczasem art. 21 
mówi: Rzeczpospolita Polska chroni prawo własności, chroni prawo dziedziczenia. 
I te prawa niezależnie od tego, co powie na tej mównicy pan minister, są drastycznie 
przez tę ustawę ograniczane. Art. 22 konstytucji mówi też o tym, że ograniczenie 
wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko ze względu na ważny in-
teres publiczny. I choć ochrona polskiej ziemi to ważny interes publiczny, to naszym 
zdaniem ta ustawa poza ten interes publiczny znacznie wykracza”.

Posłanka Dorota Niedziela (PO): „Czy liczne sprzeciwy i skargi rolników, organiza-
cji nie stanowią podstawy do bardzo mocnego słowa w obronie i do wielce daleko posu-
niętej obawy o łamanie trzech podstawowych praw obywatelskich? Jest to prawo do na-
szej własności, jest to prawo do naszej wartości i jest to prawo do naszego dziedziczenia. 
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Wszystkie autorytety prawne, jak i Rada Legislacyjna rządu zgłaszają poważne uwagi do 
podstaw tej ustawy wynikające z naruszenia prawa własności i zbyt dalekiej ingerencji 
w prywatny obrót ziemią, łącznie z prawem do jej dziedziczenia. Ustawa daje ogromną 
władzę i kompetencje urzędnikom agencji, którzy będą mogli na szeroką skalę korzystać 
z prawa pierwokupu i wykupu, oraz restrykcyjnie zaostrza warunki nabycia ziemi. Rada 
Legislacyjna rządu zgłosiła wątpliwości co do poszczególnych zapisów, które wydają się 
niekonstytucyjne. Wątpliwości zgłasza również rzecznik praw obywatelskich, mówiąc 
o ustawie nawet, że istnieje ryzyko głębokiej ingerencji ustawodawcy w prawa właścicie-
li i ewentualnych nabywców nieruchomości rolnych”.

Swoje stanowisko w  sprawie konstytucyjności nowej ustawy wyraziło między 
innymi grono ekspertów prawnych przy fundacji im. Stefana Batorego, w skład któ-
rego weszli:

−	 Łukasz Bojarski – prezes zarządu i współzałożyciel Instytutu Prawa i Spo-
łeczeństwa INPRIS; 

−	 Jacek Czaja – prezes zarządu Towarzystwa Prawniczego; 
−	 dr Piotr Kładoczny – docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-

tetu Warszawskiego. Członek Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; 
−	 dr hab. Marcin Matczak – profesor w  Katedrze Filozofii Prawa i  Nauki 

o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego, partner w Kancelarii Domański Zakrzew-
ski Palinka; 

−	 dr hab. Tomasz Pietrzykowski – profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 

−	 prof. zw. dr hab. Fryderyk Zoll – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Uniwersytetu w Osnabrück.

Ich zdaniem „Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 803 w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 585) dotyka chronionego Kon-
stytucją prawa własności i prawa dziedziczenia. Ustawodawca, dążąc do ochrony 
areału rolnego w Państwie i pragnąc przeciwdziałać koncentracji gruntów rolnych 
oraz dążąc do udzielenia wsparcia osobom zamieszkałym w danej gminie i chcą-
cych poszerzać swoje gospodarstwa, przyjął jednak rozwiązania nadmiernie inge-
rujące w konstytucyjnie chronione prawo własności”12.

Wobec powyższego zarzuty odpierał poseł Jan Krzysztof Ardanowski (PiS): „Pa-
nie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę podzięko wać panom ministrom i pracownikom 
ministerstwa za pracę nad ustawą, również wszystkim parlamen tarzystom, którzy 
poprawiali tę ustawę, którzy zgła szali rozwiązania, które tę ustawę, jak sądzę, bardzo 
pozytywnie sytuują w polskim prawodawstwie. To całe niezrozumienie ustawy, róż-

12 http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20Panstwo/
Stanowisko_Ustawa_o_ziemi.pdf.
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nego rodzaju uwagi, które nie mają żadnego odniesienia do tekstu ustawy, są tylko 
i wyłącznie głosami frustracji. Ja ich poważ nie nie traktuję”.

Jednym z  obszerniej dyskutowanych zapisów nowej ustawy na posiedzeniach 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi był zapis dotyczący okresu, w którym po kup-
nie nieruchomości rolnych w trybie przetargu ograniczonego nie będzie ich moż-
na sprzedać lub przekazać innym podmiotom. Regulacja ta ma na celu ograniczyć 
spekulacyjny obrót nieruchomościami rolnymi. Niżej zaprezentowana dyskusja nad 
tym rozwiązaniem ukazuje różne przekonania co do tej samej kwestii.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel: „Projektowany art. 29a ma 
na celu wprowadzenie do umów sprzedaży nieruchomości zawieranych w wyniku 
przetargu ograniczonego w trybie pierwszeństwa w nabyciu, np. dzierżawy czy też 
z rozłożeniem lub sprzedażą na raty – zobowiązań do niezbywania nieruchomości 
przez okres 10 lat oraz nie obciążania ich hipoteką, prowadzenia działalności rol-
niczej i do zapłaty kwoty 40% wartości nieruchomości w razie niespełnienia tych 
zobowiązań. Jednocześnie przewiduje się, że za zgodą Agencji będzie możliwe od-
stąpienie od niektórych zobowiązań”. 

Następnie głos zabrał przewodniczący Jarosław Sachajko13 (Kukiz ’15), któ-
ry wniósł poprawkę o  zwiększenie okresu niezbywania nieruchomości do 15 lat: 
„Dziękuję bardzo. Też się wypowiem co do poprawki dziewiątej; chodzi o zmianę 
10 lat na 5 lat. Wydaje mi się, że zmiana zakłada znacząco za krótki okres. To jest 
bardzo krótki okres; w mojej ocenie nawet 10 lat może być za krótkim okresem. 
Na pewno 15 lat jest wystarczającym okresem, żeby kapitałowi, który chce zarabiać 
na ziemi, nie opłacało się kupować gruntów, aby liczyć na zyski z samego zakupu. 
A więc, tak jak mówię, 10 lat jest okresem minimalnym; a nawet pokuszę się w tej 
chwili o zmianę terminu na 15 lat. Wnoszę o poprawkę, wydłużającą okres w pkt 
1 do 15 lat. Dziękuję bardzo”.

 Odmienne zdanie na ten temat miała posłanka Paulina Hennig-Kloska (Nowo-
czesna), przedstawiając znacznie bardziej liberalną propozycję: „Jeżeli chodzi o pro-
ponowaną przeze mnie zmianę z 10 lat na 5 lat, to przypominam, że ustawa – jeżeli 
przejdzie w  takim kształcie, w  jakim ją dzisiaj mamy – naprawdę bardzo mocno 
ogranicza dostęp do ziemi osób, których państwo nie chcecie na wsi. Jeżeli nawet 
ta osoba po 10 latach będzie chciała komuś odsprzedać ziemię, to rozumiem, że już 
nie żadnemu obcokrajowcowi ani spółce, ani żadnej innej osobie lub podmiotowi, 
który z punktu widzenia Komisji nie jest mile widziany na wsi. W związku z tym, 
jak domniemywam, po 5 latach rolnik zbywałby tę nieruchomość tylko w sytuacji, 
w której nie byłby np. w stanie sam prowadzić gospodarstwa, bo chociażby nie po-
zwalałoby mu na to zdrowie albo musiałby koniecznie przesiedlić się w inne miejsce 
i nie byłby w stanie sam prowadzić gospodarstwa”.

13  Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Stanowisko autorów projektu było niezmienne, o czym świadczy poniższa wypo-
wiedź posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego (PiS): „Natomiast mam pytanie do pana 
ministra. Czy dysponujemy tu jakąkolwiek analizą? Czy z  funkcjonowania Agencji 
wynika, że długość okresu, wynosząca 10 bądź 15 lat, może mieć istotny wpływ na de-
cyzje tych, którzy chcieliby prowadzić gospodarstwo? Pytam, bo mogę się opowiadać 
tylko za czymś takim, jak 10 czy 15 lat, a na pewno nie za skróceniem tego okresu. Czy 
możemy w sposób bardziej przybliżony odnieść się do tego tematu?”

Dyskusję nad tym rozwiązaniem zakończył swoją wypowiedzią minister rolnic-
twa: „Trzeba zwrócić uwagę na to, że ten okres występuje w przypadku przetargów 
ograniczonych. Są tutaj stosowane różne przywileje, które powodują, że nabywana 
nieruchomość ma też ten warunek. Nie dotyczy to przetargów nieograniczonych, 
gdzie nie występuje ograniczenie do 10 czy 15 lat. A więc po prostu ktoś świado-
mie kupuje, otrzymuje preferencje i  powinien pracować na tej ziemi. Jest to wa-
runek obowiązujący w przetargu ograniczonym; w nieograniczonym ten warunek 
nie obowiązuje”. Po wypowiedzi tej przystąpiono do głosowania poprawki i przyjęto 
rozwiązanie zakładające wydłużenie omawianego okresu do 15 lat.

1.2. Proces legislacji

„Słowo »legislacja« pochodzi od  łacińskiego wyrazu legislatio, który oznacza 
wnoszenie lub stanowienie prawa”14. „Zarówno w Polsce, jak i w wielu innych kra-
jach można wyróżnić cztery typy (rodzaje) legislacji: konstytucyjną, ustawową, de-
legowaną i autonomiczną”15. 8 stycznia 2016 roku na stronie Rządowego Centrum 
Legislacji umieszczony został projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nierucho-
mości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. 
Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu było Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, a osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu był minister rol-
nictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Poniżej zaprezentowany został przebieg pro-
cesu legislacyjnego w formie graficznej. 

14  W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1963, s. 65.
15  L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa, Warszawa 2005, s. 248-249.
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Rysunek 2. Etapy procesu legislacyjnego

Źródło: opracowanie własne na podst. http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.
xsp?nr=293.

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 4  marca 2016 roku i  został skierowany 
w dniu 7 marca 2016 roku do pierwszego czytania w Sejmie. Pierwsze czytanie 
odbyło się dnia 11 marca 2016 roku na 13. posiedzeniu Sejmu. Po pierwszym czy-
taniu odbyło się głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym 
czytaniu projektu ustawy. W głosowaniu udział wzięło 440 posłów; za głosowa-
ło 186 posłów, przeciw 245 posłów, od głosowania wstrzymało się 9 posłów. Po 
pierwszym czytaniu projekt ustawy został skierowany do prac w Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

Podczas prac komisji zgłoszono łącznie 24 wnioski o wniesienie poprawek do 
projektu ustawy, w większości wnioski zostały odrzucone. Jedną z burzliwiej dys-
kutowanych poprawek była ta zgłoszona przez posłankę Paulinę Hennig-Kloskę 
z ugrupowania Nowoczesna, poprawka dotyczyła ograniczenia wielkości gospodar-
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stwa rodzinnego. Mianowicie w projekcie ustawy był limit 300 hektarów, natomiast 
w  zgłoszonej poprawce proponowano zwiększenie tego limitu do 500 hektarów. 
Zwiększenie limitu miało poprawić rentowność gospodarstw rodzinnych. Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podtrzymało swoją propozycję, a podczas głosowa-
nia poprawkę odrzucono (za przyjęciem poprawki głosowało 6 posłów, za odrzu-
ceniem głosowało 16 posłów). Podczas posiedzenia komisji na posła sprawozdawcę 
zgłoszono posła Roberta Telusa (PiS), którego kandydaturę zgłosił poseł Krzysztof 
Ardanowski. W związku z tym że nie zgłoszono sprzeciwu do tej kandydatury, zo-
stała ona przyjęta.

Podczas posiedzenia komisji na ważną sprawę związaną z procesem legislacji 
zwrócił uwagę legislator Dariusz Dąbkowski: „Drodzy państwo, to jest przepis koń-
cowy; przepis dotyczący wejścia w życie niniejszej ustawy. Jest on szalenie istotny 
dla całości regulacji, którą uchwala parlament. Jeżeli ewentualnie ustawa wejdzie 
w życie, to jest niezwykle istotne zwrócenie uwagi na ten przepis. Przede wszystkim 
proszę zwrócić uwagę na to, że w związku z planowaną datą wejścia w życie usta-
wy – niejednokrotnie Biuro Legislacyjne wygłasza takie sformułowanie przy tego 
typu przepisach – należy zwrócić uwagę na uprawnienia konstytucyjne pozostałych 
podmiotów, uczestniczących w postępowaniu ustawodawczym; oczywiście mam tu 
na myśli prezydenta i Senat. Te organy muszą mieć zagwarantowane odpowiednie, 
konstytucyjne terminy, a przynajmniej muszą mieć świadomość, że te terminy są 
zagrożone. To pierwsza uwaga. Druga uwaga. Szalenie ważne przy tej regulacji jest 
zachowanie okresu vacatio legis. Proszę zwrócić uwagę – 30 czerwca 2016 r. Trzecia 
uwaga. Ten termin jest niezwykle istotny z punktu widzenia art. 14. Proszę zwrócić 
uwagę, że tam jest mowa o tym, że traci moc ustawa z sierpnia 2015 r. W bardzo 
telegraficznym skrócie dodam, że bardzo państwa uwrażliwiamy na art. 15 właśnie 
z punktu widzenia terminu, który istnieje i argumentów, które przedstawiłem. Jest 
to też istotne później, gdy ustawa może być badana chociażby z punktu widzenia 
art. 2 konstytucji16. Dziękuje za uwagę”. 

Drugie czytanie projektu odbyło się na 15. posiedzeniu sejmu 30 marca 2016 
roku; w trakcie posiedzenia poseł sprawozdawca Robert Telus argumentował, dla-
czego należy wprowadzić w  życie procedowany projekt. Głównym argumentem 
była konieczność ochrony polskich gruntów rolnych przed spekulacyjnym wyku-
pem: „Przez ostatnie 8 lat sprzedano w Polsce na tzw. słupy ok. 200 tys. ha ziemi. 
Drodzy państwo, ta ziemia w tej chwili czeka tylko i wyłącznie na 1 maja17, na ten 
moment, żeby można było ją przekazać obcokrajowcom. Drodzy państwo, ta usta-
wa, mimo że nie wszystkim się to podoba, zabezpiecza ten interes. Ci, którzy kupili 
tę ziemię na tzw. słupy, nie będą mogli przekazać jej obcokrajowcom. I w tym jest 

16 Art. 2 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczy-
wistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.
17  1  maja 2016 r. kończył się okres ochronny polskich gruntów rolnych wynegocjowany przed 
przystąpieniem Polski do UE.
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cały interes, drodzy państwo, i myślę, że ten szum, który jest po lewej stronie sali, od 
PSL-u po Platformę Obywatelską, to właśnie w tym tkwi cały interes, że nie dbacie 
o interesy polskiego rolnika, tylko dbacie o czyjeś interesy”. 

Podczas drugiego czytania zgłoszono szereg poprawek, jedną z nich złożył po-
seł Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna). Poprawka dotyczyła prawa pierwokupu przez 
byłych właścicieli i spadkobierców. 

Drugie czytanie przebiegało w podobnej atmosferze w jakiej przebiegało pierw-
sze czytanie. Wielokrotnie partia rządząca zarzucała opozycji błędy podczas wpro-
wadzania poprzednich regulacji dotyczących gruntów rolnych, opozycja natomiast 
nie pozostawała dłużna swoim następcom. Niejednokrotnie debata odbiegała od 
merytorycznych stron projektu i  skupiała się na grze politycznej pomiędzy tymi 
obozami. Po wysłuchaniu zainteresowanych stron wicemarszałek Ryszard Terlecki 
zamknął posiedzenie i zaproponował, aby Sejm ponownie skierował projekt ustawy 
do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przedstawienia sprawozdania. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła sprawozdanie jeszcze tego sa-
mego dnia, czyli 30 marca 2016 roku. W sprawozdaniu komisja wnioskuje do Sejmu 
o  odrzucenie w  głosowaniu 37 poprawek zgłoszonych przez PO, PSL, Nowocze-
sną, Kukiz 15. Natomiast komisja rekomenduje w sprawozdaniu, aby Sejm przyjął 
wszystkie 17 poprawek zgłoszonych przez PiS. Analizując tę sytuację, jak również 
biorąc pod uwagę stan relacji politycznych pomiędzy partią rządzącą a  partiami 
opozycyjnymi, można przypuszczać, że sprawy merytoryczne zgłaszane w popraw-
kach zostały odsunięte na dalszy plan, a górę wzięła chęć udowodnienia siły poli-
tycznej partii rządzącej. 

Trzecie czytanie odbyło się 31 marca 2016 roku na 15. posiedzeniu Sejmu. Pod-
czas posiedzenia odbyło się głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy 
wraz z poprawkami. 

Poniższa tabela przedstawia wyniki głosowania nad przyjęciem projektu.

Tabela 2. Głosowanie nr 57 na 15. posiedzeniu Sejmu
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało

PiS 234 232 231 - 1 2
PO 138 134 - 134 - 4

Kukiz’15 40 32 - 31 1 8
N 29 29 - 29 - -

PSL 16 16 - - 16 -
Niez. 3 3 2 1 - -

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sejmowych. 
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1 kwietnia 2016 roku ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu, 
następnie po dwóch tygodniach, czyli 14 kwietnia 2016 roku, Senat uchwałą wniósł 
do projektu siedem poprawek i  skierował projekt ustawy do Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi do dalszych prac. Jeszcze tego samego dnia Komisja w swoim spra-
wozdaniu zarekomendowała do Sejmu o  przyjęcie wszystkich poprawek Senatu. 
Sejm poprawki Senatu przyjął. 

Ustawa trafiła na ręce Prezydenta dnia 14 kwietnia 2016 roku, Prezydent ustawę 
podpisał 26 kwietnia. Tym samym ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zakoń-
czyła proces legislacji i weszła w życie dnia 30 kwietnia 2016 roku.

1.3. Zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw
 
Wchodząc w życie w dniu 30 czerwca 2016 roku, ustawa o wstrzymaniu sprze-

daży nieruchomości z  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie 
niektórych ustaw wprowadziła szereg zmian w  dziedzinie gospodarki rolnej. Jak 
sama nazwa wskazuje, główną zmianą, którą wprowadzała nowa regulacja, było 
wstrzymanie sprzedaży nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Skarbu Pań-
stwa, jednak zapisy w ustawie oprócz ochrony gruntów rolnych miały również na 
celu szeroko rozumianą poprawę sytuacji w rolnictwie i poprawę konkurencyjności 
polskich gospodarstw. Inną ważną kwestią było przeciwdziałanie niekontrolowanej 
koncentracji gruntów i  ich spekulacyjnym obrotem. Zawarte w ustawie regulacje 
zmieniały również brzmienie innych ustaw, takich jak:

•	 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
•	 ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
•	 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
•	 ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa-

mi rolnymi Skarbu Państwa;
•	 ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego;
•	 ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowa ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rol-

nej Skarbu Państwa już w pierwszym artykule zawiera kluczową zmianę dotyczącą 
obrotu gruntami rolnymi, która to zmiana była głównym powodem wprowadzenia 
ustawy i jej ekspresowej legislacji, co było już opisane we wcześniejszym rozdziale. 
„Art. 1. W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy wstrzymuje się sprzedaż nie-
ruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
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Państwa”18. Od zapisów powyższego artykułu ustawa przewiduje wyjątki: „Przepisu 
art. 1 nie stosuje się do sprzedaży:

1) nieruchomości i ich części przeznaczonych w:
a) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny lub
c) ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
– na cele inne niż rolne, w szczególności na parki technologiczne, parki przemy-

słowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, inwestycje transportowe, 
budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, lub

2) nieruchomości położonych w  granicach specjalnych stref ekonomicznych, 
lub

3) domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży wraz z nie-
zbędnymi gruntami oraz ogródków przydomowych, lub

4) nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha.
2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Agencji Nieru-

chomości Rolnych, może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości lub ich części 
innych niż wymienione w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-
-gospodarczymi.

3. Sprzedaż nieruchomości i  ich części, innych niż wymienione w  ust. 1, bez 
zgody, o której mowa w ust. 2, w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, jest 
nieważna”19.

Nowe obowiązujące regulacje prawne, nakładając pewne ograniczenia co do tego 
kto może nabyć ziemię rolną, bardzo zawęziły grono uprawnionych do nabywania 
gruntów rolnych. Przepisy precyzują, że grunty rolne może nabyć rolnik indywidualny 
posiadający odpowiednie kwalifikacje rolnicze, a dodatkowo musi zamieszkiwać w tej 
samej gminie, w  której chce nabyć grunty rolne: „1. Nabywcą nieruchomości rolnej 
może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli na-
bywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej 
małżeńskiej, wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. 
2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości 
rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekra-
czać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3”20. 

Jak wnosi powyższy artykuł, dodatkowym ograniczeniem do powyższych, już 
i tak mocno ograniczających zasad, jest wprowadzenie limitu powierzchni gospo-

18  Art. 1 ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585).
19  Tamże, art. 2.
20 Art. 2a znowelizowanej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. 
2003 nr 64, poz. 592.
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darstwa rodzinnego, które to nie może być większe niż 300 ha. Tak więc przy za-
kupie gruntów rolnych łączna powierzchnia posiadanego gospodarstwa oraz po-
wierzchnia planowanych do zakupu gruntów nie mogą przekroczyć 300 ha. Podczas 
debaty nad projektem kwestia limitu powierzchni gospodarstwa rodzinnego była 
burzliwie dyskutowana. Opozycja proponowała zwiększenie do 500 ha powierzchni 
gospodarstwa rodzinnego, natomiast poseł Jan Ardanowski chciał ten limit ustalić 
na poziomie 150 ha. Ostatecznie minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas prac 
komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozostał przy stanowisku rządu, czyli 300 ha. 

Nabywca gruntów rolnych, który spełnił powyższe warunki, musi zgodnie z no-
wymi regulacjami mieć na uwadze, iż po zakupie tych gruntów jest on zobowiązany 
do prowadzenia gospodarstwa, które zostało powiększone o zakupione grunty rolne 
przez kolejnych 10 lat, ponadto jeżeli jest to osoba fizyczna, musi ona prowadzić oso-
biście to gospodarstwo: „1. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić 
gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres 
co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku 
osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. 2. W okresie, o którym mowa 
w ust. 1, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym 
podmiotom”21. Można uznać, że powyższy zapis realizuje jeden z podstawowych po-
wodów wprowadzenia ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa, a mianowicie przeciwdziałanie spekulacyjnemu obro-
towi gruntami rolnymi, ponieważ oprócz nakazu prowadzenia gospodarstwa rolnego 
przez okres 10 lat od zakupu, dodatkowo zapisy ustawy zabraniają sprzedaży gruntu 
w tym okresie jak również jego dzierżawy innym podmiotom: „W okresie, o którym 
mowa w ust. 1, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie 
innym podmiotom”22. Obowiązujące aktualnie przepisy przewidują odstępstwo od 
powyższej zasady: „Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na 
dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, przed upływem okresu 10 lat od dnia 
przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika 
z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy”23.

Ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi, wymienione powyżej, nie mają za-
stosowania, jeżeli nabywcą gruntów rolnych jest:

•	 osoba bliska zbywcy24;
•	 Skarb Państwa;
•	  związki wyznaniowe i kościoły;
•	 jednostka samorządu terytorialnego.

21 Art. 2b znowelizowanej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. 
2003 nr 64, poz. 592. 
22  Tamże, art. 2b.
23  Tamże, art. 2b.
24  Osoba bliska, czyli małżonek, osoby przysposabiające i  przysposobione, zstępny, wstępny, 
rodzeństwo, dzieci rodzeństwa. 
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Ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi nie mają zastosowania także, jeżeli 
nabycie gruntu następuje wskutek zapisu windykacyjnego lub dziedziczenia. 

Zgodnie z nowymi regulacjami przepisy dopuszczają nabycie gruntów rolnych 
przez inne podmioty, które nie muszą być rolnikiem indywidualnym, a nabycie od-
bywa się za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
na wniosek zbywcy lub osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo ro-
dzinne. W przypadku takim muszą być jednak spełnione pewne wymagania, które 
określa art. 2a pkt 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

1. Na wniosek zbywcy jeżeli:
•	 zbywca wykaże, że nie było możliwości zbycia gruntów rolnych osobom 

uprawnionym (czyli rolnikowi indywidualnemu lub innym osobom uprawnionym 
na mocy aktualnych przepisów);

•	 nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej; 
•	 w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.
2. Na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzin-

ne, która:
•	 posiada kwalifikacje rolnicze, lub pod warunkiem uzupełnienia kwalifika-

cji zawodowych, a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął;
•	 daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej;
•	 zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nierucho-

mości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości 
rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Kolejną zmianą wprowadzoną za pośrednictwem ustawy o wstrzymaniu sprze-
daży nieruchomości z  Zasobu Własności Rolnej Skarbu jest prawo pierwokupu 
przysługujące Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa25, który został utworzo-
ny w miejsce Agencji Nieruchomości Rolnych.

25  „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – powstały 1 września 2017 roku na podstawie 
art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrod-
ku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 624). Połączył dotychczasowe zadania Agencji Nieru-
chomości Rolnych (ANR) i część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR). Od tej pory Agencja Restruk-
turyzacji i  Modernizacji Rolnictwa stała się jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej 
w Polsce. Zadania KOWR to: gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (sprzedaż 
i dzierżawa), nieodpłatne przekazywanie gruntów i bezzwrotna pomoc finansowa, nadzór nad spół-
kami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, wydawanie decyzji dotyczących zgody na 
prywatny obrót ziemią (tzw. UKUR), promocja polskich produktów rolno-spożywczych w kraju i za 
granicą, opracowywanie oraz upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów ak-
tywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych. Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa składa się w centrali podzielonej na 6 pionów merytorycznych (innowacji i rozwoju, gospo-
darowania nieruchomościami, rynków rolnych, nadzoru nad spółkami, finansowo-administracyjny, 
operacyjny), 17 Oddziałów Terenowych (po jednym w każdym województwie, z wyjątkiem Zachod-
niopomorskiego, które posiada dwa OT) oraz ponad 60 biur zamiejscowych. Siedziba centrali insty-
tucji mieści się przy ul. Karolkowej 30 w  Warszawie. Dyrektorem Generalnym KOWR jest Witold 
Strobel. Nadzór nad instytucją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi” (powyższa definicja 
pochodzi ze strony https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowy_O%C5%9Brodek_Wsparcia_Rolnictwa).
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„W wypadku sprzedaży nieruchomości rolnej Krajowemu Ośrodkowi Wspar-
cia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości. Natomiast Krajo-
wemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo nabycia nieruchomości 
rolnej w wypadku, jeżeli nabycie danej nieruchomości rolnej następuje w wyniku:

•	 zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub
•	 jednostronnej czynności prawnej lub
•	 orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu 

lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu eg-
zekucyjnym, lub

•	 innej czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego (w tym zasiedze-
nia, dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego, podziału, przekształcenia bądź łą-
czenia spółek handlowych)”26.

Do sytuacji opisanej powyżej dochodzi wówczas, gdy KOWR nie wyrazi zgody 
na nabycie nieruchomości rolnej zgodnie z art. 2a ustawy o kształtowaniu ustro-
ju rolnego: „Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione 
w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, 
może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną 
w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek 1. zbywcy, 2. osoby fizycz-
nej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne”. 

Jeżeli KOWR nie wyrazi zgody na daną transakcję dotyczącą konkretnej nieru-
chomości rolnej, zostaje uruchomiona procedura, zgodnie z którą prawo pierwoku-
pu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Przebieg tej procedury 
reguluje przytoczony poniżej art. 2a pkt 6-10.

„6. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4, Krajowy Ośrodek, na 
pisemne żądanie zbywcy złożone w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o nie-
wyrażeniu zgody stała się ostateczna, jest obowiązany do złożenia oświadczenia o nabyciu 
nieruchomości rolnej za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości 
rynkowej określonej przez Krajowy Ośrodek przy zastosowaniu sposobów ustalania war-
tości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

7. Krajowy Ośrodek w terminie miesiąca od otrzymania żądania zbywcy nie-
ruchomości rolnej powiadamia go o wysokości równowartości pieniężnej, o której 
mowa w ust. 6.

8. Zbywca nieruchomości rolnej w terminie miesiąca od dnia otrzymania po-
wiadomienia, o którym mowa w ust. 7, może:

1) wystąpić do sądu o  ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej 
nieruchomości rolnej nabywanej przez Krajowy Ośrodek albo

2) złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu żądania nabycia tej nieruchomości 
przez Krajowy Ośrodek.

26  http://www.kowr.gov.pl/ukur/pierwokup-i-nabycie/pierwokup-i-nabycie-nieruchomosci-rolnych.



FONS 2018/3 (10)84

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, sąd określa równowartość pie-
niężną wartości rynkowej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu sposobów usta-
lania wartości nieruchomości przewidzianych w  przepisach o  gospodarce nieru-
chomościami.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, Krajowemu Ośrodkowi przy-
sługuje roszczenie o zwrot poniesionych przez niego kosztów ustalenia równowar-
tości pieniężnej wartości rynkowej nieruchomości rolnej”.

Podczas prac nad projektem szczególnie dużo kontrowersji wśród parlamentarzy-
stów, jak również wśród samych rolników budził zapis, iż KOWR (podczas prac nad 
projektem była to ANR), realizując prawo pierwokupu, będzie sam ustalał cenę nieru-
chomości rolnej na podstawie cen rynkowych. Uprawnieniu temu zarzucano niekon-
stytucyjność ze względu na ograniczenie możliwości władania nieruchomością. Zbywca 
nieruchomości rolnej, który nie zgadza się z zaproponowaną przez KOWR ceną za nie-
ruchomość, może w ciągu miesiąca od otrzymania od KOWR powiadomienia o wyso-
kości równowartości pieniężnej za daną nieruchomość wystąpić do sądu o ustalenie wy-
sokości równowartości pieniężnej za nieruchomość. Natomiast jeżeli przy korzystaniu 
z prawa pierwokupu KOWR uzna, że cena nieruchomości ustalona pomiędzy zbywcą 
a kupującym jest ustalona na rażąco zawyżonym poziomie odbiegającym od cen rynko-
wych, KOWR występuje do sądu o ustalenie ceny nieruchomości.

Zmianą, która w konsekwencji spowodowała bardzo duże zamieszanie na rynku 
bankowym, a  konkretnie chodzi o  zablokowanie udzielania kredytów hipotecznych, 
była zmiana dokonana w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 707, z późn. zm.). Do ustawy tej dodano artykuł o następującej tre-
ści: „2a. Suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 803 oraz z 2016 r., poz. 
585) nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień 
ustanowienia hipoteki. Do wniosku o  wpis hipoteki do księgi wieczystej dołącza się 
operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego stosownie do prze-
pisów o gospodarce nieruchomościami”. W praktyce zapis ten oznaczał, iż bank, udzie-
lając kredytu hipotecznego, nie może ustanowić zabezpieczeń hipotecznych wyższych 
niż wartość działki ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez 
rzeczoznawcę majątkowego. Dla większości kredytobiorców do chwili wejścia w życie 
ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa zabezpieczeniem była tylko działka, na której miała powstać dana inwestycja, 
a bank, udzielając kredytu, brał pod uwagę zwiększenie w niedalekiej przyszłości warto-
ści działki. Dlatego ustanawiana do tej pory hipoteka była znacznie większa niż wartość 
samej działki. Po wejściu w życie wyżej wymienionej ustawy banki zaczęły stosować 
nowe regulacje w tym zakresie, wskutek czego większość kredytów hipotecznych, o któ-
re starali się klienci banków, została rozpatrzona negatywnie ze względu na zbyt niską 
wysokość możliwego zabezpieczenia hipotecznego. O kwestii tej rozpisywała się obszer-
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nie prasa, a sprawą interesowały się również inne media. „Co istotne – i co również 
wynika z pism rozsyłanych przez PKO BP – problem z zaciągnięciem kredytu mogą 
mieć także właściciele działek rolnych nieobjętych restrykcjami przewidzianymi w no-
wej ustawie, a więc m.in. o powierzchni poniżej 0,3 hektara. Powód? – Ustawodawca 
z jednej strony zgodził się, żeby ograniczenia w obrocie nie dotyczyły tych nieruchomo-
ści, z drugiej jednak nie zadbał o to, by nie odnosiły się do nich nowe przepisy regulujące 
wysokość zabezpieczeń hipotecznych. Krótko mówiąc, także na tych działkach rolnych 
nie może być ustanowiona hipoteka przewyższająca ich wartość – tłumaczy adwokat 
Maciej Górski z Instytutu Badań nad Prawem Nieruchomości”27.

O tym, jak bardzo ta zmiana wpływała na bieżącą sytuację rynku kredytów hi-
potecznych, może świadczyć poniższa wypowiedź na jednym z forów dyskutujących 
nad tym tematem: „Witam wszystkich! Mam prośbę o interpretację nowej ustawy 
o obrocie ziemią, która wprowadza szereg obwarowań na banki w trakcie udziela-
nia kredytów hipotecznych. Mianowicie chodzi mi o to, że dostałem dzisiaj telefon 
z banku PKO BP, iż mój wniosek kredytowy nie został rozpatrzony z uwagi na wej-
ście w życie nowej ustawy, która nie pozwala bankowi na ustanowienie hipoteki na 
mojej działce. Działkę mam rolną 30,18 ara, z uwagi na to, że jestem »rolnikiem«. 
Złożyłem wniosek o warunki zabudowy. Dostałem pozytywną decyzję o warunkach 
zabudowy w zabudowie zagrodowej domu jednorodzinnego w grudniu 2015 r. Na-
stępnie złożyłem wniosek do starostwa o wyodrębnienie działki z produkcji rolnej. 
Dostałem odpowiedź, że dana nieruchomość nie wymaga wyodrębnienia z uwagi 
na zabudowę zagrodową. Zostało mi wydane pozwolenie na budowę w zabudowie 
zagrodowej domu jednorodzinnego. Wszystko było dobrze do czasu wejścia no-
wej ustawy o obrocie ziemią. Po wejściu ww. ustawy bank zażądał zaświadczenia 
z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – pod budowę mieszkaniową. 
W gminie wystawili mi zaświadczenie, że działka nie jest objęta planem zagospoda-
rowania przestrzennego, jednak wydane są warunki zabudowy domu mieszkalnego 
w zabudowie zagrodowej. Mimo wszystkich tych dokumentów bank odmówił mi 
udzielenia kredytu z uwagi na brak możliwości ustanowienia hipoteki na powyższej 
nieruchomości, gdyż jest to nieruchomość rolna i  bank w  razie uchylania się od 
spłaty kredytu przeze mnie, nie będzie mógł sprzedać nieruchomości przez okres 
chyba 5 lat, i będzie mógł to zrobić tylko rolnikowi. Posiadam już jedną działkę, na 
której mam pobudowany dom i budynki gospodarcze. Jest to też działka rolna za-
budowana – banku również nie interesuje ta nieruchomość. Proszę o pomoc i jeśli 
czegoś nie napisałem, to przepraszam, ale sam do końca tego nie rozumiem, w razie 
pytań będę próbował odpowiedzieć”28. 

27  http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/520799,banki-juz-nie-chca-dzialek-rolnych-hipoteka-kredyt-
na-ziemie-rolna-ustawa-o-obrocie-ziemia.
28  http://www.forum-kredytowe.pl/f125/kredyt-hipoteczny-nowa-ustawa-o-obrocie-ziemia-98726.html.
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Śledząc fora internetowe o  podobnej tematyce, można się natknąć na bardzo 
wiele podobnych wypowiedzi, a to z kolei świadczy o wielkiej skali tego problemu.

2. Charakterystyka ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej 

skarbu państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

2.1. Założenia metodologiczne
 
„Postępowanie badawcze jest następstwem logicznego myślenia ujętego w etapy 

badawcze, a normą pisarską bezosobowy styl wyrażania myśli. Analiza faktów (danych 
statystycznych) zawsze poprzedza założenia, wyjaśnienia teoretyczne oraz stosowane 
w badaniach pojęcia, metody, techniki i narzędzia badawcze. Zebrane i pogrupowane 
fakty naukowe (dane) stanowią natomiast faktyczny (statystyczny) ilościowy lub ja-
kościowy materiał źródłowy podlegający wyjaśnieniu (analizie) i przedstawieniu go 
w formie opisu. W procesie badawczym musi być zachowana kolejność, rzetelność 
i jasny układ tez zapewniający właściwą strukturę treści pracy”29.

Zgodnie z  powyższym należy usystematyzować działania w  procesie badaw-
czym. Jednym z  pierwszych działań według literatury powinno być określenie 
przedmiotu badań. Przedmiot badań w następujący sposób ujmuje Jerzy Brzeziński: 
„Wskazanie obiektu i zjawisk, o których chcemy formułować sądy w procesie bada-
nia, przy czym przedmiotem badania są owe przedmioty i zjawiska”30.

Kierując się powyższym, jako przedmiot badań przygotowywanej pracy okre-
ślono:
	Funkcjonowanie regulacji prawnych wprowadzonych ustawą o  wstrzy-

maniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585).

„Rozwiązywanie problemów badawczych […] stanowi proces. Składa się on 
z kilku etapów (faz). Aby badania wykazywały cechy poprawności metodologicz-
nej, kolejność realizacji tych etapów i elementy w nich zawarte muszą być w pełni 
przestrzegane i uwzględniane. Elementami (składowymi) procesu badawczego są:

−	 przedmiot i cel badań,
−	 założenia teoretyczne,
−	 problemy badawcze,
−	 metody, techniki i narzędzia badawcze,
−	 populacja (reprezentacyjna próba) do badań empirycznych,
−	 określony teren badań,

29 J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Bernardinum, Gdynia 2002, s. 7-8.
30 J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, 
s. 94.
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−	 uzyskane z faktycznych badań wyniki,
−	 struktura i treść sprawozdania naukowego”31.
Realizując powyższe zalecenia w procesie badawczym, cel główny niniejszego 

opracowania określono następująco:
	Ocena realnych skutków wprowadzenia ustawy o wstrzymaniu sprzedaży 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektó-
rych ustaw.

Zgodnie z  przedstawioną powyżej kolejnością realizacji procesu badawczego 
ujętego przez Jerzego Apanowicza jako następny przyjęto problem główny, który 
określono następująco:
	Jak wprowadzone regulacje ustawą o  wstrzymaniu sprzedaży nierucho-

mości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw 
wpłynęły na rynek obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce.

„Pojęcie »problem« pochodzi od greckiego problema; oznacza przeszkodę lub 
trudność. Można pojęcie to także rozumieć jako sprawę sporną, zadanie, zagad-
nienie wymagające i podlegające rozwiązaniu, rozstrzygnięciu lub wyjaśnieniu”32. 
W wyniku powyższych założeń przedstawionych w tym rozdziale oraz zaprezento-
wanej poniżej definicji wyłania się następująca hipoteza:
	Najprawdopodobniej wprowadzone ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nie-

ruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa regulacje prawne wpłynęły 
negatywnie na rynek obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce?

„Hipoteza jest przypuszczeniem lub prawdopodobieństwem istnienia (obec-
ności) lub nie, danej rzeczy, zdarzenia, czy też zjawiska (procesu) w  określonym 
miejscu lub czasie. Stanowi prawdopodobieństwo zależności danych zjawisk od in-
nych lub związku wielkości statystycznie empirycznie ustalonych. Opierając się na 
faktach znanych i dostatecznie sprawdzonych można przypuszczać, że badane zja-
wisko jest »tam, a tam« zlokalizowane, że w określonym czasie się działo lub nadal 
dzieje, że powstaje w konkretnym otoczeniu (warunkach) bądź też, że jest skutkiem 
określonych przyczyn i działań. Podobnie jest z przypuszczeniami co do związku lo-
gicznego określonych pojęć lub twierdzeń. Opierając się na twierdzeniach udowod-
nionych i na wypróbowanych metodach dochodzenia prawdy można przypuszczać, 
że za pomocą określonych sposobów uzyskuje się oczekiwane rozwiązanie”33.

31  J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Bernardinum, Gdynia 2002, s. 96.
32  Tamże, s. 43.
33  Tamże, s. 48.



FONS 2018/3 (10)88

Rysunek 3. Istota hipotezy

Źródło: J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Bernardinum, Gdynia 2002, s. 47.

Zakres prowadzonych badań oraz ich problematyka spowodowały konieczność za-
stosowania odpowiedniej metody badawczej. Wiedzę niezbędną do przeprowadzenia 
badań uzyskano metodą badania dokumentów oraz dzięki analizie danych zastanych.

2.2. Przyczyny wprowadzenia nowej regulacji

Jednym z głównych powodów podawanych w uzasadnieniach do wprowadzenia 
ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw była obawa ustawodawcy dotycząca moż-
liwości wykupu gruntów przez cudzoziemców w związku z kończącym się okresem 
ochronnym. „1 maja 2016 r. przestaje obowiązywać 12-letni okres ochronny na za-
kup ziemi rolnej przez cudzoziemców. W związku z tym ustawa wprowadza zasady, 
które powinny zagwarantować zgodne z interesem społecznym wykorzystanie zie-
mi na cele rolnicze. Brak odpowiednich uregulowań chroniących interesy gospo-
darstw rodzinnych mógłby doprowadzić np. do wyludniania wsi czy wyprzedaży 
gospodarstw rolnych”34. Powyższe uzasadnienie już na etapie prac nad projektem 
podawali w wątpliwość posłowie opozycji: „W Polsce mamy 14,7 mln ha. Grunty 
Agencji Nieruchomości Rolnych35, czyli Skarbu Państwa, to 1,47 mln ha, czyli za-
ledwie 10%. Jak wynika z tego, co wiem i w czym jestem zorientowany, to dzisiaj 
gruntów w obcych rękach – w różnych formach spółek, zarówno większościowych 
z kapitałem zagranicznym, jak i mniejszościowych spółek kapitału zagranicznego 
– jest około 150 tys. ha. Powiedziałem o tym, żebyśmy wiedzieli, w jakich realiach 
funkcjonujemy. Przyjmuje się w różnych biznesach czy w działalności różnego ro-

34 http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=7BEB75D8C00E0DC7C1257FA30
032E5E2.
35  W chwili obecnej Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
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dzaju, w tym w działalności rolniczej, że jeśli coś występuje w skali 1% ze 100%, to 
jest to margines błędu. A więc mówimy, że w tej chwili zagrożenie wykupem ziemi 
jest na poziomie około 1% w stosunku do naszych wszystkich gruntów”36.

Kończący się okres ochrony wynikał z punktu 4 podpunkt 2 Załącznika nr XII 
do Traktatu Akcesyjnego37. Według powyższego zapisu od 1maja 2016 roku cudzo-
ziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej mo-
gliby nabywać nieruchomości na terenie Polski bez zgody ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Powody wprowadzenia omawianej ustawy można odnaleźć w preambule ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego, która została znowelizowana ustawą o wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa: „W celu 
wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Pol-
skiej, dla zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i dla 
wspierania zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochro-
ny środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich, uchwala się niniejszą 
ustawę”38. Jak czytamy w powyższej preambule, nowo wprowadzane regulacje mają na 
celu między innymi wzmocnić rozwój gospodarstw rodzinnych. Jest to jak najbardziej 
uzasadnione, ponieważ w celu poprawienia konkurencyjności i rentowności polskich 
gospodarstw rodzinnych należy wprowadzać odpowiednie regulacje prawne. Roz-
wój gospodarstw rodzinnych oraz poprawa struktury agrarnej były niejednokrotnie 
podawane jako jeden z argumentów przemawiających za wprowadzeniem nowych 
przepisów. W swoim przemówieniu na pierwszym czytaniu w Sejmie problem ten 
poruszał sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniew Babal-
ski: „Wartością konstytucyjną, którą realizuje projekt ustawy, jest zapewnienie bezpie-
czeństwa żywnościowego państwa. Właściwe kształtowanie ustroju rolnego powinno 
polegać na tworzeniu regulacji zapobiegających nadmiernej koncentracji prywatnej 
własności oraz sprzyjaniu tworzeniu i powiększaniu gospodarstw, o których mowa, 
jak przed chwilą wspomniałem, w art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”39.

Nowa ustawa swoimi zapisami miała w założeniu przeciwdziałać spekulacyjne-
mu skupowaniu gruntów rolnych między innymi przez osoby niezwiązane z rolnic-

36  Poseł Zbigniew Ajchler (PO) na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 17 marca 
2016 roku.
37  Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cy-
pryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowią-
cych podstawę Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE 2003 Nr L 236/33).
38  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 nr 64, poz. 592, 
z późn. zm.).
39  Art. 23. Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie narusza po-
stanowień art. 21 i art. 22.
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twem. „Aby wyeliminować możliwości spekulacyjnego zakupu ziemi rolnej przez 
osoby, których zasadnicza aktywność życiowa i zawodowa ma miejsce poza rolnic-
twem, a zakup ziemi traktują oni jako formę lokaty kapitału, niezbędne jest wpro-
wadzenie zakazu zbycia lub oddania nieruchomości rolnej w posiadanie innemu 
podmiotowi bez zgody sądu przez okres 10 lat od dnia jej nabycia. W celu zapew-
nienia powiększania i tworzenia gospodarstw rodzinnych, a także przeciwdziałania 
spekulacyjnemu wykupowi nieruchomości rolnych zamierza się utrzymać dotych-
czas obowiązujące prawo pierwokupu agencji”40.

Jak już opisane zostało powyżej, znowelizowane regulacje prawne po wejściu 
w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw miały w zdecydowany sposób za-
bezpieczyć i chronić polskie grunty rolne. Celem było również zabezpieczenie bez-
pieczeństwa żywnościowego kraju poprzez zahamowanie tendencji zmniejszania 
się powierzchni gruntów rolnych. Istotą zmian było poprawienie pozycji polskiego 
rolnika i poprawa jego sytuacji finansowej, co według ustawodawcy uniemożliwia-
ło rolnikom nabywanie gruntów rolnych. Dlatego też ustawodawca, kształtując ry-
nek obrotu gruntami rolnymi, w zapisach nowej ustawy przyjął za rozwiązanie tego 
problemu dzierżawę gruntów rolnych z Zasobu Własności Skarbu Państwa, co ma 
umożliwić rolnikom powiększenie swoich gospodarstw bez konieczności ponosze-
nia dużych nakładów finansowych.

Analizując przyczyny wprowadzenia omawianej w  tym opracowaniu ustawy, 
należy wziąć pod uwagę jeszcze jeden, zdaniem autora, ważny element mający 
wpływ na wprowadzenie nowych omawianych powyżej regulacji. Chodzi o budo-
wanie przewagi na scenie politycznej. Biorąc pod uwagę sytuację polityczną, w ja-
kiej nowy projekt ustawy był przygotowywany, oraz sytuację uregulowań prawnych 
dotyczących rolnictwa, można stwierdzić, że chęć zbudowania wizerunku politycz-
nego miała wpływ na podjęcie prac nad zupełnie nowym projektem ustawy. 

Uzasadniając powyższe stwierdzenie zauważyć należy, iż przed rozpoczęciem 
prac nad ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rol-
nej Skarbu Państwa była już uchwalona ustawa regulującą te same kwestie (ustawa 
z dnia 5 sierpnia o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. z 2015 r., poz. 1433) przy-
gotowana przez koalicję PO–PSL. Co więcej, ustawa ta była przyjęta przez Sejm, 
a w głosowaniu nad tym aktem prawnym będąca wtedy w opozycji partia PiS zagło-
sowała jednogłośnie za jej przyjęciem. Dlatego też dziwić może fakt, iż po wygra-
niu wyborów parlamentarnych przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku głosami 
tegoż ugrupowania wstrzymano wejście w życie ustawy przygotowanej przez po-
przedników i rozpoczęto gorączkowe prace nad nowym projektem.

40  Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski na pierwszym po-
siedzeniu czytaniu projektu w Sejmie.



Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości... 91

2.3. Skutki wprowadzenia nowej ustawy

Ustawa o  wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych z  Zasobu Własności 
Skarbu Państwa weszła w życie 30 kwietnia 2016 roku, niosąc ze sobą szereg zmian 
opisanych we wcześniejszych rozdziałach niniejszego opracowania. Poniżej podjęta 
zostanie próba przedstawienia skutków, jakie niosą ze sobą zmiany regulacji praw-
nych. Podstawą do ustalenia skutków zmian prawnych oraz ich rozmiarów są dane 
statystyczne podawane przez GUS. W  uzasadnieniach dotyczących wprowadzenia 
nowych regulacji wykup gruntów rolnych przez cudzoziemców przedstawiany był 
jako jedno z największych zagrożeń. Jako podstawę takiego twierdzenia podawano 
niską cenę polskich gruntów, co miało być zachętą do kupowania gruntów rolnych 
w Polsce. Poniżej na rys. 4 i 5 przedstawiono dane dotyczące ilości nabytych gruntów 
rolnych przez cudzoziemców z podziałem na grunty nabyte za wymaganym odpo-
wiednim zezwoleniem, oraz na grunty nabyte bez konieczności uzyskania zezwolenia.

Rysunek 4. Powierzchnia nieruchomości gruntowych (w ha) nabytych przez cudzoziemców 
na podstawie zezwolenia w latach 2012-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z realizacji w 2016 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców.
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Rysunek 5. Powierzchnia nieruchomości gruntowych (w ha) nabytych przez cudzoziemców 
bez konieczności uzyskania zezwolenia w latach 2012-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z realizacji w 2016 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców.

Analizując powyższe wykresy, można stwierdzić, że zainteresowanie cudzo-
ziemców kupnem gruntów rolnych, które wymagają odpowiedniego zezwolenia, 
zmalało w  2016 roku do niecałych 90  ha, podczas gdy w  2015 roku, czyli przed 
wejściem nowych regulacji, było to niemal 346 ha. Jest to niemal 74% spadku w sto-
sunku do roku 2015. Inaczej natomiast jest z gruntami rolnymi nabywanymi przez 
cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia, w  tym wypadku zebrane 
dane wykazują wzrost kupna takich gruntów. W latach 2012-2015 ilości kupowa-
nych gruntów oscylowały na poziomie 80-60 ha, a w roku 2016 odnotowano kupno 
gruntów rolnych bez konieczności uzyskania zezwolenia na poziomie 486 ha; daje 
to wzrost procentowy o ponad 630% w stosunku do roku 2015.

Zmiany wprowadzone nową ustawą, które były mocno krytykowane, dotyczyły 
dużego ograniczenia uprawnionych do kupna gruntów rolnych41; obawiano się, że 
ograniczenia te spowodują znaczny spadek cen gruntów rolnych i zastój na rynku 
obrotu gruntami rolnymi. Zebrane dane przedstawiają poniżej średnie ceny grun-
tów rolnych oraz ilość podpisanych aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nie-
ruchomości rolnych.

41  Zgodnie z ustawą grunty rolne może nabyć tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje rol-
nicze i mieszka w gminie, w której chce nabyć grunty rolne. Dodatkowo po nabyciu gruntów rolnych 
kupujący jest zobowiązany do prowadzenia gospodarstwa, w  skład którego weszły kupione grunty, 
przez kolejne 10 lat.
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Tabela 3. Średnie ceny gruntów rolnych w Polsce
Średnie ceny gruntów rolnych w Polsce w tys. zł

Rok 2009 2010 2014 2015 2016 2017 Luty 
2018

Ogółem 17 323,4 18 213,0 34 222,6 39 965 40 236 41 622 42 455

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rysunek 6. Ilość aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnych w latach 
2013-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony- https://danepubliczne.gov.pl/.

Jak wynika z powyższych danych, cena gruntów rolnych w ostatnich latach stopniowo 
wzrasta, nie da się zauważyć spadku cen w okresie po wejściu w życie nowej ustawy. Jeżeli 
jednak przyjrzymy się ilości aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości 
rolnych, widać wyraźny spadek liczby takich aktów notarialnych w 2016 i 2017 roku w sto-
sunku do roku 2015. Są to odpowiednio następujące ilości aktów notarialnych:

•	 2015 rok – 13 554,
•	 2016 rok – 3671,
•	 2017 rok – 4432.
Jeżeli liczby te przedstawimy w ilościach procentowych, to okazuje się, że w roku 

2016 ilość aktów notarialnych dotyczących nieruchomości rolnych zmalała o pra-
wie 73%. Dane statystyczne pokazują jednak, że w roku 2017 w stosunku do roku 
2016 ilość aktów notarialnych wzrosła o prawie 21%. Mimo tego wzrostu ilość pod-
pisanych aktów notarialnych jest drastycznie niższa niż w 2015 roku, kiedy to nie 
obowiązywały jeszcze nowe regulacje prawne.

Bardzo szerokim echem odbiła się zmiana dotycząca ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 
o księgach wieczystych i hipotece, wywołując poważne skutki na rynku kredytów hipo-
tecznych. Nowelizacja tej ustawy spowodowała wstrzymanie się banków od kredytowa-
nia inwestycji na gruntach rolnych. Zapisy w ustawie odnośnie tego, że suma hipoteki 
nie może przekraczać wartości rynkowej nieruchomości, skutecznie zniechęciła banki 
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do kredytowania takich inwestycji. Dodatkowym problemem były decyzje sądów, które 
odmawiały ustanowienia hipoteki dla takich inwestycji. W rezultacie rynek kredytów 
hipotecznych dotyczący nieruchomości rolnych z  zasadzie zamarł na kilka miesięcy. 
Oto wypowiedź ze strony internetowej Związku Banków Polskich: „Wprowadzony usta-
wą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
pułap wpisania wartości roszczenia z tytułu zabezpieczenia hipotecznego do wysokości 
wartości nieruchomości na dzień stanowienia hipoteki wprowadza kolejną, ważną dla 
kredytobiorców barierę – jeżeli bank udzielając kredytu na budowę nieruchomości nie 
może wpisać do księgi wieczystej pełnego roszczenia, a  tylko do wysokości wartości 
nieruchomości na dzień złożenia wnioski o wpis, to w doskonałym stopniu ogranicza 
finansowanie budowy nieruchomości na gruntach nieobjętych miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji bank może wymagać innego lub do-
datkowego zabezpieczenia, lub gdy wnioskujący o kredyt hipoteczny nie będzie dys-
ponował dodatkowymi aktywami, kredyt praktycznie jest dla niego niedostępny. Tym 
bardziej iż sądy wieczystoksięgowe interpretują, iż przepis ten dotyczy wszystkich nieru-
chomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. A to wpłynie 
na płynność rynku nieruchomości gruntowych”42.

Kwestię kredytów hipotecznych rozwiązano w lipcu 2016 r., wprowadzając noweli-
zację przepisów w tej kwestii. Niestety, nie udało się zdobyć danych, które by ukazywały, 
jakie były realne skutki wywołane wstrzymaniem kredytowania inwestycji na nierucho-
mościach rolniczych. Przypuszczać jednak można, że szeroko opisywane przez media 
wstrzymanie udzielania kredytów hipotecznych musiało się odbić na wynikach finan-
sowych uzyskiwanych przez banki. Jednocześnie wstrzymanie inwestowania na nieru-
chomościach rolnych mogło mieć wpływ na gospodarkę kraju, jednak jak już wcześniej 
wyjaśniano, nie udało się zebrać danych potwierdzających tę kwestię.

Omawiane we wcześniejszych rozdziałach zmiany miały skutkować poprawą 
struktury agrarnej gospodarstw indywidualnych, następstwem tego miało być po-
prawienie kondycji i konkurencyjności tych gospodarstw.

Tabela 4. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych 

Lata Ogółem 
Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni

Do 
1 ha

1,01-
1,99 ha

2,00-
4,99 ha

5,00-
9,99 ha

10,00-
14,99

15,00-
19,99

20,00-
49,99

50 ha 
i więcej

2010 1504971 24744 300515 489518 346062 151358 71890 96613 24271
2013 1425386 34324 277516 455083 315002 141171 70102 102882 29306
2016 1406575 22642 271122 465692 309658 137049 66772 101570 32070

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

42  zbp.pl/wydarzenia/archiwum/komentarze/2016/maj/dostepnosc-kredytow-na-finansowanie-nieruchomosci-
na-gruntach-rolnych-stanowiacych-zasob-wlasnosci-rolnej-skarbu-panstwa.
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Tabela 5. Pracujący w rolnictwie według statusu zatrudnienia 
Pracujący w rolnictwie według statusu zatrudnienia w tys.

Rok 2005 2010 2013 2015 2016
Ogółem 2082,2 2326,2 2326,7 2331,2 2328,6

Zatrudnieni na podstawie 
stosunku pracy 99,0 97,4 99,2 104,7 103,1

Pracodawcy i pracujący na własny 
rachunek w gospodarstwach 
indywidualnych w rolnictwie

1967,0 2216,2 2216,2 2216,2 2216,2

Członkowie spółdzielni produkcji 
rolniczej 15,3 11,8 10,6 9,7 8,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rysunek 7. Ogółem ludność i pracujący w rolnictwie w latach 2005-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Powyższe dane przedstawiają obraz struktury agrarnej indywidualnych gospodarstw 
rolnych oraz liczbę pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Z danych 
wynika, że liczba gospodarstw o najmniejszej powierzchni, czyli do 1 ha, od 2013 roku 
spadła znacząco. Jest to niewątpliwie związane z tym, iż uprawa na tak małym areale jest 
wysoce nieopłacalna. W przedziale gospodarstw o powierzchni od 5 ha do 50 ha można za-
obserwować nieznaczny tylko spadek ilości tych gospodarstw w 2016 roku w stosunku do 
roku 2013. Inaczej ma się sytuacja w przedziale największych gospodarstw o powierzchni 
50 ha i większej. W przedziale tym od roku 2010 do 2016 następuje systematyczny wzrost 
ilości tych gospodarstw. Mając na uwadze, iż zmiany tego typu postępują raczej długofa-
lowo i są związane z sytuacją gospodarczą i ekonomiczną, trudno stwierdzić, iż wzrost 
powierzchni rolnej największych gospodarstw jest wynikiem działania zapisów ustawy 
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Skarbu Państwa. 
Z większą dozą pewności można powiedzieć, że wzrost liczby największych gospodarstw 
jest skutkiem dopłat bezpośrednich z funduszy Unii Europejskiej co znacząco poprawiło 
płynność finansową gospodarstw indywidualnych, a tym samym poprawiły się ich możli-
wości inwestycyjne. Z danych dotyczących ludności i pracujących w rolnictwie wynika, że 
utrzymują się one na bardzo podobnym poziomie od 2010 roku.
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Kolejna kwestią, która wynika już z nazwy ustawy, jest wstrzymanie sprzedaży 
gruntów rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa. Wprowa-
dzenie zapisu o wstrzymaniu sprzedaży tych gruntów w obawie przed ich wykupem 
przez cudzoziemców, po analizie zebranych materiałów wydaje się być środkiem zbyt 
radykalnym ponieważ odsetek gruntów z ZWSP43, które mogli by nabyć cudzoziemcy 
jest niewielki. Zebrane informacje na ten temat przedstawiają tabele 6 i 7.

Tabela 6. Grunty pozostające w Zasobie Własności Skarbu Państwa 
Grunty pozostające w zasobie Własności Skarbu Państwa w tys. ha

Rok 2005 2010 2014 2015 2016 Luty 
2018

Ogółem 2799,5 2099,4 1495,2 1406,4 1384,0 1375,1
Wydzierżawione 2205,8 1586,8 1089,4 1023,9 1021,7 1 031,5

Przekazane w trwały 
zarząd  i wieczyste 

użytkowanie
103,8 79,4 72,3 72,6 72,2 72,4

Przekazane 
w administrowanie 2,4 2,0 - - - -

Zagospodarowane 
w inny sposób 29,9 26,7 13,9 15,2 12,7 16,1

Obce grunty w Zasobie 
Własności 

Skarbu Państwa 
- 90,1 50,9 45,0 42,2 38,8

Oczekujące 
na zagospodarowanie 453,1 314,4 268,7 249,7 235,2 216,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 7. Powierzchnia użytków rolnych w Polsce 
Powierzchnia użytków rolnych w Polsce w tys. ha

Rok 2010 2013 2015 2016

Ogółem 14 860 14 609 14 545 14 543

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Analizując dane dotyczące powierzchni gruntów rolnych zawarte w  tabelach, 
można stwierdzić, że łączna powierzchnia użytków rolnych w Polsce wynosi 14 543 
tys. ha, w tym powierzchnia gruntów pozostających w Zasobie Własności Skarbu 
Państwa to 1375,1 tys. ha. W liczbach procentowych grunty w ZWSP stanowią 9,4% 
powierzchni wszystkich gruntów rolnych w Polsce. Zatem wstrzymanie sprzedaży 
gruntów będących w ZWSP dotyczyło tylko niecałych 10% wszystkich gruntów rol-
nych w Polsce. 

43  Zasób Własności Skarbu Państwa. 
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Porównując ilość nabytych gruntów rolnych w Polsce przez cudzoziemców w la-
tach 2015-2016 wzięto pod uwagę grunty, których nabycie wymaga odpowiedniego 
zezwolenia, jak i grunty, których nabycie takiego zezwolenia nie wymaga. W 2015 
roku cudzoziemcy w powyższy sposób nabyli łącznie 412,24 ha, a w 2016 roku 575,89 
ha. Zatem w roku 2016 nastąpił wzrost sprzedaży gruntów rolnych cudzoziemcom 
o 36,9% w stosunku do roku 2015 pomimo obowiązujących już nowych regulacji.

Wnioski

Niniejsze opracowanie miało za zadanie przedstawić sytuację na rynku nierucho-
mości rolnych po wejściu w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Za-
sobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 
r., poz. 585) oraz ukazać zmiany wprowadzone tą ustawą i ich realny wpływ na rynek 
nieruchomości rolnych. Opracowanie w swojej strukturze ukazuje stan prawny i roz-
wój regulacji prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi i kształtujący-
mi w szerszym znaczeniu gospodarkę rolną w Polsce. Przedstawiono również sytuację 
wpływającą na powstanie projektu ustawy, opisano debatę i wybrane wypowiedzi na 
temat nowych zmian, zilustrowano prace nad projektem ustawy w toku procesu legi-
slacyjnego. Następnym krokiem było przedstawienie zmian wprowadzonych omawianą 
ustawą. W ostatnim rozdziale opisano założenia metodologiczne, przyczyny wprowa-
dzenia nowych zapisów prawnych oraz skutki wejścia w życie nowych regulacji. 

Założenia metodologiczne okazały się właściwe i pozwoliły zrealizować przyjęte za-
łożenia. W postępowaniu badawczym przyjęto hipotezę: „Najprawdopodobniej wpro-
wadzone ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa regulacje prawne wpłynęły negatywnie na rynek obrotu nieruchomo-
ściami rolnymi w Polsce”. W toku badań zebrano materiały i dane pozwalające potwier-
dzić przedstawioną powyżej hipotezę za prawdziwą. Na potwierdzenie przyjętej hipote-
zy można przywołać chociażby dane dotyczące ilości podpisanych aktów notarialnych 
dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnych, a mianowicie: w 2015 roku podpisano 
13 554 akty notarialne; w 2016 roku podpisano 3671 aktów notarialnych.

Odnosząc się do powyższych danych, zaznaczyć należy, iż wpływ na to miała 
niekorzystna sytuacja na rynku obrotu nieruchomościami rolnymi spowodowana 
zmianami wprowadzonymi omawianą w tym opracowaniu ustawą. 

Po analizie regulacji prawnych omawianych w  niniejszym opracowaniu, no-
welizacji tych regulacji oraz danych i wyników przeprowadzonych badań, poniżej 
przedstawione zostały opinie autora na temat wpływu nowych zmian w przepisach 
na rynek obrotu gruntami rolnymi.

Jedną z pierwszych zmian, która w znaczący sposób negatywnie wpłynęła na 
rynek obrotu gruntami rolnymi, było wprowadzenie szeregu ograniczeń44 zawężają-

44  Szczegółowo ograniczenia te zostały opisane we wcześniejszych rozdziałach niniejszego opracowania.
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cych zdecydowanie grono uprawnionych do nabywania gruntów rolnych. Wskutek 
tych ograniczeń grunty rolne mogły w zasadzie nabywać tylko osoby posiadające 
kwalifikacje rolnicze i mieszkające w tej samej gminie, w której chciały nabyć grun-
ty rolne. Taki stan prawny z jednej strony ogranicza możliwości zawarcia umowy 
kupna/sprzedaży ze względu na ograniczenia, a z drugiej strony w znaczący spo-
sób ogranicza prawa właściciela gruntów do dysponowania nimi. Dlatego zmianę tę 
wielokrotnie podczas prac nad projektem podważano jako niekonstytucyjną.

Prawdziwe zachwianie na rynku nieruchomości rolnych spowodowała zmiana 
dotycząca wysokości ustanawiania hipoteki na nieruchomościach rolnych. Zapis 
mówiący, że hipoteka ustanowiona na nieruchomości rolnej nie może być wyższa 
niż wartość danej nieruchomości, spowodował zatrzymanie udzielania kredytów 
hipotecznych dla takich nieruchomości. Banki wstrzymały udzielanie kredytów, 
ponieważ dotychczas hipoteka ustalana na takiej nieruchomości była znacznie 
wyższa niż jej wartość, dlatego że brano pod uwagę jako dodatkowe zabezpieczenie 
inwestycję, która miała powstać na danej nieruchomości. Po tym jak nowa ustawa 
weszła w życie, blokując udzielanie kredytów hipotecznych, ustawodawca bardzo 
szybko poprawił ten zapis i w sierpniu 2016 roku, czyli po około trzech miesiącach 
od wejścia w życie ustawy, znowelizował te regulacje, przywracając bankom moż-
liwości dalszego działania. Pomimo tak krótkiego czasu obowiązywania zmiana ta 
nie wpłynęła korzystnie na rynek obrotu nieruchomościami rolnymi.

Pomimo wprowadzenia zmian dotyczących wstrzymania sprzedaży gruntów 
rolnych będących w Zasobie Własności Skarbu Państwa, jak napisano w samym ty-
tule ustawy, nie udało się, jak pokazują dane z badań, ograniczyć ilości gruntów rol-
nych nabytych przez cudzoziemców. Po analizie danych okazuje się, że ilość grun-
tów rolnych nabytych przez cudzoziemców wzrosła mimo wprowadzenia nowych 
regulacji. 

Trudnością podczas przygotowywania tego opracowania okazał się niezbyt dłu-
gi okres obowiązywania nowych regulacji od momentu ich uchwalenia. Skutkowało 
to niekiedy ograniczonymi danymi dotyczącymi niektórych kwestii. Między inny-
mi w toku badań nie udało się zebrać danych co do ilości gruntów rolnych nabytych 
przez Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe, które to podmioty są wyłączone 
spod obowiązywania nowej ustawy i mogą one bez ustawowych ograniczeń naby-
wać grunty rolne. Problem ten podnoszony był między innymi przez Krajową Radę 
Izb Rolniczych, która zwracała uwagę na formę zapisów w ustawie. Dzięki nowym 
regulacjom w tej kwestii może dochodzić do spekulacyjnego obrotu gruntami rol-
nymi przez związki wyznaniowe. 

Ustawa w swoim założeniu, jak twierdzi ustawodawca, ma za zadanie:
•	 ograniczenie zmniejszania się powierzchni gruntów rolnych;
•	 ochronę gospodarstw rodzinnych;
•	 ograniczenie sprzedaży gruntów rolnych cudzoziemcom;
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•	 przeciwdziałanie spekulacyjnemu obrotowi gruntami rolnymi;
•	 poprawę struktury agrarnej gospodarstw indywidualnych;
•	 zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.
Zgłębiając omawianą w  niniejszym opracowaniu tematykę, należy zwrócić 

uwagę, iż zmiany w szeroko rozumianym rolnictwie postępują stosunkowo powo-
li. Świadczą o tym zebrane dane dotyczące na przykład wielkości powierzchni go-
spodarstw indywidualnych. Powierzchnia tych gospodarstw na przestrzeni ostat-
nich sześciu lat zmieniała się, jednak zmiany te nie są zbyt dynamiczne. Dlatego 
też skutki wprowadzenia ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw mogą być lepiej 
zauważalne po dłuższym okresie obowiązywania omawianej ustawy.

Wydaje się również, że szybkość prac nad projektem w procesie legislacyjnym 
doprowadziła do  przyjęcia zapisów, które w  bliższej lub dalszej przyszłości będą 
musiały zostać znowelizowane i – co się z tym wiąże – badana w tym opracowaniu 
tematyka będzie przedmiotem do dalszych badań.





Anna Kasperska*

Ile kosztuje samorządowa kampania wyborcza w praktyce

Wprowadzenie

Kampania wyborcza to ogół środków masowego przekazu (plakaty, reklamy telewi-
zyjne, radiowe, prasowe, wiece, pikniki, spotkania z wyborcami), jakimi specjaliści od 
marketingu politycznego promują kandydaturę danego polityka lub partii politycznej, 
tak by wyborca zagłosował właśnie na promowaną osobę lub partię. Kampania wybor-
cza rozpoczyna się formalnie z dniem ogłoszenia postanowienia prezydenta o zarzą-
dzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów. Praktycz-
nie w Polsce trwa co najmniej trzy miesiące przed datą wyborów. Ale nierzadkie jest 
powiedzenie, że kampania wyborcza (do następnych wyborów) zaczyna się dzień po 
wyborach – wskazuje to, jak ważne są działania polityka przez cały jego okres kadencji1. 
Nie oznacza to jednak, że kandydatami na radnych mogą być tylko obecni lub byli rad-
ni. Takie powiedzenie lub przekonanie nie dyskredytuje przecież osób, które będą kan-
dydatami na radnych po raz pierwszy w swoim życiu. Będą oni musieli jednak włożyć 
więcej pracy i zaangażowania w promocję własnej osoby niż ich znani już konkurenci.

Na ulicach pojawiły się tysiące plakatów, bilbordów, ulotek, a w mediach liczne spoty, 
audycje i debaty wyborcze. Sfinansują je głównie komitety wyborcze kandydatów na pre-
zydentów i kandydatów na radnych. Ale mogą wydać tylko tyle, na ile pozwoliła im Pań-
stwowa Komisja Wyborcza. A jak jest w praktyce? Może limity wydatków to tylko fikcja? 

Wystarczy porozglądać się w swoim mieście, żeby zobaczyć, jakie duże pieniądze 
wydają kandydaci, by to on został zapamiętanym przez wyborcę. Czy przeciętny czło-
wiek, startujący na przykład do rady miasta, ma szansę się przebić bez przynajmniej kil-
ku tysięcy złotych2? Zdaniem Sergiusza Trzeciaka o miejsce w radzie trzeba powalczyć. 
Nie istnieje niestety cudowna metoda, która gwarantowałaby wygranie wyborów. Jest 
zbyt wiele zmiennych, by można było stworzyć taką receptę. Różni są przecież kandyda-
ci, różne lokalne uwarunkowania i różnych będą mieli konkurentów3. 

My jednak zajmiemy się kwestią finansowania kampanii wyborczej w wyborach 
samorządowych. Przypomnijmy zatem, iż finansowanie partii politycznych w Pol-
sce realizowane jest z trzech głównych źródeł. Są nimi: 

* Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1  Więcej na: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wyborcza.
2  B. Szlachcińska, Ile kosztuje kampania wyborcza?, Super Nowości24, http://supernowosci24.pl/ile-
-kosztuje-kampania-wyborcza/ [dostęp: 19.10.2018].
3  T. Przybyszewski, Jak zostać radnym?, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/640036 [dostęp: 
19.10.2018].
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•	 dochody uzyskiwane przez partię z wykorzystaniem własnego majątku;
•	 dochody od osób fizycznych w postaci składek członkowskich, darowizn, 

spadków oraz zapisów;
•	 finansowanie z budżetu państwa. 
A zatem zgromadzony majątek partyjny może być wykorzystywany jedynie do 

działalności w celach statutowych oraz na cele charytatywne. Istnieją również ogra-
niczone możliwości czerpania wymiernych korzyści z operacji majątkowych, jakie 
partia może osiągnąć w drodze: 

	− oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach,
	− obrotu obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa,
	− zbycia należących do niej składników majątkowych,
	− prowadzenia przez partię polityczną działalności własnej polegającej na sprze-

daży tekstu statutu lub programu partii, a także przedmiotów symbolizujących partię 
i wydawnictw popularyzujących cele i działalność partii politycznej oraz na wykony-
waniu odpłatnie drobnych usług na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem posiadanego 
sprzętu biurowego.

Przedsięwzięcia te nie uchodzą w  świetle prawa za działalność gospodarczą, 
której prowadzenie jest partiom politycznym zabronione. Ponadto partia polityczna 
może użyczać posiadane przez siebie nieruchomości i lokale jedynie na biura po-
selskie, senatorskie oraz biura radnych gminy, powiatu albo województwa. Jeżeli do 
wymienionych wcześniej wariantów dodamy możliwość zaciągania kredytów ban-
kowych na cele statutowe, wyczerpie się wówczas wariant finansowania działalności 
partii politycznej oparty na przedsięwzięciach własnych oraz majątkowych4. 

Kolejnym sposobem pomnażania kapitału partyjnego są dochody od osób fi-
zycznych, w tym od samych członków partii. Zabronione jest natomiast pobieranie 
jakichkolwiek datków mających wartość pieniężną od osób prawnych. Jeżeli chodzi 
o osoby fizyczne, to partia może przyjmować jedynie środki finansowe pochodzą-
ce od obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania w Polsce5. W sytu-
acji przyjęcia datków od innych osób, partia ma obowiązek zwrócić w  ciągu 30 
dni otrzymane świadczenia, bądź przekazać je do Skarbu Państwa, jeżeli możliwość 
zwrotu tych środków nie zaistnieje, w przypadku braku adresu nadawcy. 

Trzecim źródłem finansowania partii są subwencje z  budżetu państwa, które 
zostają przyznawane pod następującymi warunkami: Aby uzyskać możliwość zasi-
lania kont bankowych środkami budżetowymi, partia musi uzyskać w wyborach do 
Sejmu, tworząc samodzielnie komitet wyborczy, co najmniej 3% ważnie oddanych 
głosów na jej okręgowe listy kandydatów w skali kraju, bądź 6% ważnie oddanych 
głosów w skali kraju, jeżeli kandyduje w koalicji6. 

4  Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Finansowanie_partii_politycznych_w_Polsce [dostęp: 19.10.2018]. 
5  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 580, z późn. zm.). 
6  Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Finansowanie_partii_politycznych_w_Polsce [dostęp: 19.10.2018]. 
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Finansowanie kampanii wyborczych w Polsce jest jawne7 i rozpoczyna się wraz 
z  chwilą ogłoszenia aktu prawnego właściwego organu o  zarządzeniu wyborów, 
a kończy się na 24 godziny przed dniem ich odbycia i jest ściśle związane z dzia-
łaniami komitetów wyborczych oraz z ich rodzajami. Mówiąc o źródłach finanso-
wania kampanii wyborczej przez komitety wyborcze, należy zwrócić uwagę przede 
wszystkim na art. 126 kodeksu8, który stanowi, że wydatki ponoszone przez komi-
tety wyborcze w związku z zarządzonymi wyborami są pokrywane z ich źródeł wła-
snych. Przez źródła własne, tak jak w dotychczasowych ustawach wyborczych, na-
leży rozumieć prawnie dozwolone źródła zasilania finansowego, z których komitet 
wyborczy może pozyskiwać środki na pokrycie wydatków związanych z kampanią 
wyborczą. Należy również pamiętać, że komitet wyborczy może pozyskiwać środki 
i wydatkować je wyłącznie na cele związane z wyborami9. 

Każdy z  komitetów wyborczych może wszcząć działania wyborcze dopiero po 
wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą powiadomienia o przyjęciu zawiado-
mienia powołania komitetu, które jest dostarczane pełnomocnikowi wyborczemu po 
okresie 3 dni od jego złożenia, o ile nie budzi żadnych zastrzeżeń prawnych. Rozwią-
zanie zaś komitetu dokonuje się najczęściej po przyjęciu sprawozdania wyborczego 
komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą, bądź po upływie 6 miesięcy od otrzy-
mania dotacji podmiotowej z budżetu państwa, jeżeli takowa została przyznana10. 

Zgodnie z art. 150 ust. 1-4 z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeksu wyborczego11 par-
tii politycznej, której komitet wyborczy uczestniczył w wyborach, oraz komiteto-
wi wyborczemu wyborców uczestniczącemu w  wyborach do Sejmu i  do Senatu 
przysługuje prawo do dotacji z budżetu państwa za każdy uzyskany mandat posła 
i senatora, w wysokości obliczonej według ustawowo określonego wzoru, nieprze-
kraczającej wydatków uwidocznionych w sprawozdaniach finansowych przyjętych 
przez Państwową Komisję Wyborczą. Dotacja podmiotowa przysługuje też partii 
politycznej, której komitet wyborczy uczestniczył w wyborach uzupełniających do 
Senatu, za każdy mandat senatora uzyskany w wyborach do Senatu12. 

Zarówno dotacje, jak i subwencje są wypłacane w ramach części 19 budżetu pań-
stwa – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. W 2017 na dotacje i subwencje 
dla partii politycznych i komitetów wyborczych wydatkowano 51,97 mln zł13.

7  Tej naczelnej zasadzie wynikającej z  art. 125 kodeksu podporządkowane są wszystkie pozostałe 
regulacje dotyczące zarówno pozyskiwania, jak i wydatkowania środków komitetów wyborczych.
8  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy, Dz.U. 2018, poz. 754, 1000 i 1349.
9  Michał Cyrankiewicz, https://www.rp.pl/artykul/1106526-Jak-prawidlowo-sfinansowac-samorzadowa-
kampanie-wyborcza.html [dostęp: 19.10.2018].
10  https://pl.wikipedia.org/wiki/Finansowanie_kampanii_wyborczych_w_Polsce.
11  Dz.U. 2018, poz. 754, 1000 i 1349.
12  Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Finansowanie_partii_politycznych_w_Polsce [dostęp: 
19.10.2018]. 
13  Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 
2559). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2018. s. 2/29 [dostęp: 21.09.2018].
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Regulacje prawne finansowania samorządowej kampanii wyborczej

Zasady finansowania kampanii wyborczej regulują przepisy kodeksu wyborcze-
go14 z 5 stycznia 2011 r. Wspólne dla wszystkich wyborów przepisy (Sejm, Senat, 
Prezydent RP, Parlament Europejski i wybory samorządowe) zawiera dział I, roz-
dział 15, art. 125-151 tego kodeksu. Natomiast regulacje szczegółowe, dotyczące li-
mitów wydatków, jakie komitety wyborcze mogą przeznaczyć na agitację wyborczą, 
określają przepisy ustawy o partiach politycznych15.

Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne i zasadniczo sprowadza się do fi-
nansowania działalności komitetów wyborczych, za którą odpowiada pełnomocnik 
finansowy. Komitet może pozyskiwać i wydawać pieniądze jedynie na cele związane 
z wyborami i  jedynie w ograniczonym przedziale czasowym, bowiem zabronione 
jest pozyskiwanie jakichkolwiek środków finansowych przez komitety po dniu wy-
borów oraz ich wydatkowanie po dniu złożenia sprawozdania z działalności wybor-
czej dla Państwowej Komisji Wyborczej16. 

Przepisy ograniczają wydatki na kampanię wyborczą. Zależą one od liczby man-
datów w  okręgach, w  których komitet wyborczy zarejestrował kandydatów, oraz 
od liczby mieszkańców w gminach, w których zgłosił kandydatów na prezydentów, 
burmistrzów czy wójtów17. W przypadku wyborów samorządowych (do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw) limit wydatków na agitację wyborczą ustala 
się, mnożąc kwotę przypadającą na jeden mandat radnego przez liczbę mandatów 
przypadających na okręg (okręgi), w których komitet zarejestrował kandydatów18. Na 
przykład mamy 10 mandatów, i  tę liczbę należy pomnożyć przez kwotę przypada-
jącą na jeden mandat w wyborach do rady gminy, czyli 1200 zł. Otrzymana w wy-
niku mnożenia kwota 12 000 złotych stanowi limit na agitację wyborczą komitetu 
wyborczego. W przypadku wyborów wójta limit wydatków związanych z prowadze-
niem kampanii wyborczej kandydata lub kandydatki w  gminach liczących do 500 
000 mieszkanek i mieszkańców ustala się, mnożąc liczbę osób zamieszkujących daną 
gminy przez kwotę 60 groszy, a w gminach liczących powyżej 500 000 mieszkanek 
i mieszkańców – mnożąc pierwsze 500 000 osób przez kwotę 60 groszy, a nadwyżkę 
ponad 500 000 osób – przez kwotę 30 groszy. Zatem gmina liczy 550 000 mieszka-
nek i mieszkańców. Na limit wydatków komitetów wyborczych, które zarejestrowały 
kandydata lub kandydatkę na wójta, składają się następujące sumy: iloczyn 500 000 
(pierwsze 500 000 mieszkanek i mieszkańców) i 60 groszy, czyli 300 000 złotych, oraz 

14  Dz.U. 2018, poz. 754, 1000 i 1349.
15  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, Dz.U. z 2018 r., poz. 580, ze zm.
16  https://pl.wikipedia.org/wiki/Finansowanie_kampanii_wyborczych_w_Polsce
17  Więcej na stronie https://echodnia.eu/radomskie/chcesz-byc-radnym-to-plac-zobacz-ile-kosztuje-
kampania-wyborcza/ar/8765307.
18  Michał Cyrankiewicz, https://www.rp.pl/artykul/1106526-Jak-prawidlowo-sfinansowac-samorzadowa-
kampanie-wyborcza.html [dostęp: 19.10.2018].
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iloczyn 50 000 (nadwyżka ponad 500 000 osób) i 30 groszy, czyli 15 000 złotych. Limit 
wydatków wynosi zatem 315 000 złotych19. 

Komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki jedynie na cele zwią-
zane z wyborami. Może to zacząć robić dopiero z dniem formalnego zarejestrowa-
nia. Pozyskiwanie musi zakończyć się z dniem wyborów, a wydawanie - z dniem 
złożenia sprawozdania finansowego. Dopuszczalne źródła finansowania zależą od 
tego, kto tworzy komitet20.

Finansowanie komitetu wyborczego partii politycznej
Środki finansowe przekazywane komitetowi wyborczemu partii politycznej 

mogą pochodzić wyłącznie z funduszu wyborczego tej partii, tworzonego na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych21 (art. 
132 § 1 Kodeksu wyborczego). Komitet wyborczy może pozyskiwać środki finanso-
we tylko z przelewów dokonywanych z rachunku bankowego funduszu wyborczego 
na rachunek komitetu wyborczego. 

Finansowanie koalicyjnego komitetu wyborczego
Środki finansowe przekazywane koalicyjnemu komitetowi wyborczemu mogą 

pochodzić wyłącznie z  funduszy wyborczych partii politycznych wchodzących 
w skład koalicji wyborczej (art. 132 § 2 Kodeksu wyborczego). Komitet wyborczy 
może pozyskiwać środki finansowe tylko z przelewów dokonywanych z rachunków 
bankowych funduszy wyborczych na rachunek komitetu wyborczego. 

Finansowanie komitetu wyborczego organizacji 
Środki finansowe komitetu wyborczego organizacji mogą pochodzić wyłącznie 

z wpłat osób fizycznych oraz z kredytów bankowych zaciągniętych przez komitet 
wyborczy. 

Finansowanie komitetu wyborczego wyborców
Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie 

z wpłat osób fizycznych oraz z kredytów bankowych zaciągniętych przez komitet 
wyborczy22.  W odniesieniu do komitetów wyborczych organizacji i komitetów wy-
borczych wyborców środki finansowe mogą pochodzić jedynie z wpłat obywatelek 

19  P. Jakubowski, Poradnik Kandydatki i kandydata w wyborach samorządowych w 2018 r., Fundacja 
Batorego, Warszawa 2018, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20
Glos/Poradnik%20kandydatki%20i%20kandydata_Piotr%20Jakubowski.pdf [dostęp: 18.10.2018].
20  Więcej na stronie http://www.maszglos.pl. 
21  Dz.U. z 2018 r., poz. 580, z późn. zm.
22  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej 
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 
2018 r., http://pkw.gov.pl/pliki/1534246806_ZKF-811-3-18.pdf.
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i obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz z kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związa-
ne z wyborami23.

Za prawidłową gospodarkę finansową komitetu wyborczego odpowiedzialny 
jest pełnomocnik finansowy (art. 127 Kodeksu wyborczego). Do jego zadań należy 
w szczególności ewidencjonowanie wpływów i wydatków komitetu24. 

Pełnomocnik finansowy komitetu powinien sprawdzić, czy osoba dokonująca 
darowizny na rzecz komitetu jest obywatelem polskim stale zamieszkującym na te-
renie Rzeczypospolitej Polskiej i w razie potrzeby uzyskać od tejże osoby pisemne 
oświadczenie w tej sprawie25. Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jedne-
go komitetu wyborczego wyborców nie może przekraczać 15-krotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę26 w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia 
o zarządzeniu wyborów27, tj. kwoty 31 500,00 zł. Niedozwolone są jednak wpłaty 
gotówkowe w kasie banku lub w urzędzie pocztowym.

Dodatkowo na cele związane z wyborami komitet wyborczy organizacji i komi-
tet wyborczy wyborców może zaciągać kredyty bankowe28. Wysokość kredytu nie 
jest limitowana29. Ustawa wprowadza natomiast ograniczenia dotyczące poręczeń 
takiego kredytu. Poręczycielami kredytu mogą być wyłącznie obywatele polscy ma-
jący miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a zobowią-
zanie poręczyciela nie może być wyższe od kwoty 31 500,00 zł, tj. kwoty stanowiącej 
maksymalną wysokość wpłat na rzecz komitetu dokonanych przez jedną osobę fi-
zyczną. Ograniczenie wysokości kwoty poręczenia do 31 500,00 zł dotyczy zarówno 
osób wchodzących w skład komitetu wyborczego, jak i osób spoza komitetu. Porę-
czenie takiego kredytu jest niezbywalne, co oznacza, że zobowiązanie z tego tytułu 
nie może zostać zbyte na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, stowarzyszeń czy 
organizacji społecznych30.

Dla przejrzystości rozliczeń finansowych komitetów wyborczych Kodeks wy-
borczy przyjmuje następujące zasady: 

23  P. Jakubowski, Poradnik kandydatki i kandydata w wyborach samorządowych w 2018 r., Fundacja 
Batorego, Warszawa 2018, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20
Glos/Poradnik%20kandydatki%20i%20kandydata_Piotr%20Jakubowski.pdf [dostęp: 18.10.2018].
24  Michał Cyrankiewicz, https://www.rp.pl/artykul/1106526-Jak-prawidlowo-sfinansowac-samorzadowa-
kampanie-wyborcza.html [dostęp: 19.10.2018].
25  Więcej na stronie http://www.maszglos.pl.
26  W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł.
27  Art. 134 § 2 i § 5 Kodeksu wyborczego.
28  Art. 132 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego.
29  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej 
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 
2018 r. http://pkw.gov.pl/pliki/1534246806_ZKF-811-3-18.pdf.
30  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej 
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 
2018 r. http://pkw.gov.pl/pliki/1534246806_ZKF-811-3-18.pdf.
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• komitety nie mogą przyjmować żadnych wartości niepieniężnych31. Wyjąt-
kiem są sytuacje, gdy: osoby fizyczne32 mogą bez wynagrodzenia rozpowszechniać 
ich ulotki i plakaty wyborcze, mogą wykonywać prace biurowe, mogą udostępniać 
pojazdy mechaniczne, przedmioty i urządzenia oraz miejsca do ekspozycji materia-
łów wyborczych, pod warunkiem że nie prowadzą działalności gospodarczej w za-
kresie reklamy; 

• środki finansowe komitetu powinny być gromadzone na jednym rachunku 
bankowym, podstawą do jego utworzenia jest zaświadczenie PKW albo komisarza 
wyborczego o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Ten sam dokument 
pozwala na wpis do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) i nadanie numeru 
identyfikacji podatkowej (NIP) na zasadach określonych w przepisach o ewidencji 
i identyfikacji podatników i płatników; 

• środki na konto komitetu można wpłacać jedynie czekiem rozrachunkowym, 
przelewem lub kartą płatniczą33. 

Ordynacja wyborcza precyzuje także limity wydatków komitetów. W wyborach 
do rad gmin, powiatów i sejmików województw limit ustala się, mnożąc ustawo-
wo określoną kwotę przypadającą na jeden mandat radnego przez liczbę manda-
tów przypadających na okręg lub okręgi, w których komitet wyborczy zarejestrował 
kandydatów. Komitety wyborcze mogą przeznaczać na jej cele jedynie ograniczone 
ilości środków finansowych, których limity ujęte są w dwie kategorie: 

	− limity okręgowe, wyznaczane dla komitetu, który zarejestrował swoich kan-
dydatów tylko w jednym okręgu wyborczym, i odpowiednio

	− limity ponadokręgowe, które swoich kandydatów zarejestrowały w więcej 
niż jednym okręgu wyborczym.

Procedura wyznaczania owych limitów jest następująca: 
•	 limit okręgowy oblicza się poprzez podzielenie liczby wszystkich zarejestro-

wanych wyborców w kraju przez liczbę 560 i pomnożenie uzyskanego wyniku przez 
liczbę mandatów posłów lub senatorów wybieranych w danym okręgu wyborczym, 
w którym komitet zarejestrował swojego kandydata lub kandydatów,

•	 limit ponadokręgowy dla danego komitetu stanowi po prostu sumę kwoty 
poszczególnych limitów okręgowych.

31  Państwowa Komisja Wyborcza zwraca również uwagę na problem związany z definiowaniem okre-
ślenia „wartość niepieniężna”. Obecnie sformułowanie to nie jest w  żaden sposób dookreślone, co 
może stwarzać problemy związane z uznaniem, jakie czynności świadczone na rzecz komitetu wybor-
czego okażą się niedozwolonym jego wspieraniem. Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla ponad-
to, że niezbędne wydaje się ujednolicenie stosowanych w przepisach Kodeksu wyborczego określeń: 
„wartość niepieniężna” i „korzyść majątkowa o charakterze niepieniężnym”- Informacja o realizacji 
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r., op. cit.
32  Działające na zasadach wolontariatu.
33  Więcej na stronie: http://polandwatch.typepad.com/files/finansowanie-kampanii-wyborczej.pdf.
pdf www.maszglos.pl. 
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Zaznaczyć trzeba, że komitety wyborcze są zobligowane do prowadzenia ra-
chunkowości na zasadach określonych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachun-
kowości34. Tym samym wszelkie wydatki i koszty muszą być rzetelnie udokumen-
towane. Służą temu: rachunki, faktury, umowy, pokwitowania odbioru gotówki do 
rozliczenia (KW) oraz inne dokumenty wystawione na komitet wyborczy. Nato-
miast dokumentami potwierdzającymi koszty i wydatki komitetu wyborczego nie 
będą dokumenty finansowo-księgowe wystawione na imię i nazwisko kandydata na 
radnego, wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta35.

Istotnym przejawem zasady jawności jest także obowiązek prowadzenia przez 
komitety wyborcze rejestrów zaciągniętych kredytów oraz wpłat dokonywanych 
przez jedną osobę fizyczną, które przekroczyły łącznie wartość minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę, czyli 2100 zł. Rejestry muszą zostać umieszczone na stronie 
internetowej komitetu wyborczego, który zobowiązany jest również do ich uaktual-
niania przynajmniej raz na 7 dni36. 

Wszystko oczywiście odbywa się pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej, 
która bazuje „tylko” na sprawozdaniach wyborczych37, jakie przedstawiają jej poszcze-
gólne komitety wyborcze. Warto jeszcze dodać, że w sytuacji kiedy uzyskana przez ko-
mitet kwota pieniędzy do rozdysponowania na działalność wyborczą przekracza wy-
datki, to w przypadku komitetu wyborczego oraz koalicyjnego komitetu wyborczego 
nadwyżka ta zostaje przekazana na konto Funduszu Wyborczego, nie później niż w cią-
gu 30 dni od przyjęcia sprawozdania wyborczego przez PKW. W przypadku natomiast 
komitetu wyborczego wyborców nadwyżka powinna zostać przekazana na dobrowolny 
cel charytatywny najpóźniej do 6-u miesięcy od wcześniej wspomnianego momentu38.  

W ciągu trzech miesięcy od dnia wyborów pełnomocnik finansowy musi sporzą-
dzić i przedłożyć sprawozdanie finansowe. Jego adresatem jest organ, który zarejestro-
wał komitet, czyli komisarz wyborczy albo PKW39. Sprawozdanie zawiera dane o przy-

34  Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, ze zm.
35  Michał Cyrankiewicz, https://www.rp.pl/artykul/1106526-Jak-prawidlowo-sfinansowac-samorzadowa-
kampanie-wyborcza.html [dostęp: 19.10.2018].
36  Tamże.
37  Są one istotnym elementem systemu, który ma zapewniać przejrzystość finansowania kampanii 
wyborczych. Bez nich w praktyce niemożliwa stałaby się weryfikacja rzeczywistych wydatków pono-
szonych przez podmioty biorące udział w wyborach. To one są także źródłem wiedzy na temat uzy-
skiwanych przez komitety dochodów, choć i w tej dziedzinie można domniemywać o potencjalnych 
zmianach. Jak się jednak słusznie wydaje, sprawozdania te nie zapewniają pełnej przejrzystości finan-
sów wyborczych. Upubliczniane są tylko kilkustronicowe sprawozdania wyborcze, w których zawar-
to jedynie ogólne kategorie wydatków i przychodów komitetów wyborczych. Pozostałe dokumenty, 
wśród nich informacje o darczyńcach komitetów wyborczych, faktury, rachunki, umowy na konkretne 
usługi wraz z ich specyfikacją, są dostępne w materiałach źródłowych – dostępnych do wglądu wyłącz-
nie osobiście, w formie papierowej, w siedzibie właściwego organu wyborczego. Uregulowania wyma-
gają jednak kwestie związane ze sprawozdaniami finansowymi z wyborów samorządowych.
38  Więcej na: https://pl.wikipedia.org/wiki/Finansowanie_kampanii_wyborczych_w_Polsce
39  Michał Cyrankiewicz, https://www.rp.pl/artykul/1106526-Jak-prawidlowo-sfinansowac-samorzadowa-
kampanie-wyborcza.html [dostęp: 19.10.2018].
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chodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu. Muszą się w nim znaleźć 
także informacje o kredytach bankowych i ich warunkach oraz imienny wykaz wpłat 
od osób fizycznych. Wzór sprawozdania znajduje się w rozporządzeniu wydanym przez 
Ministra Finansów dotyczącym sprawozdania finansowego komitetu wyborczego. 
Z uwagi na zasadę jawności finansowania wyborów Państwowa Komisja Wyborcza po-
daje sprawozdania do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, a ko-
misarz – udostępnia na wniosek zainteresowanych (wcześniej musi wydać komunikat 
– w dzienniku o zasięgu co najmniej wojewódzkim – o miejscu, czasie i sposobie moż-
liwości wglądu). Pełnomocnik finansowy komitetu musi przechowywać dokumenty 
związane z finansowaniem kampanii przez co najmniej 12 miesięcy od dnia wyborów40. 

Za zobowiązania komitetu wyborczego pełnomocnik odpowiada całym swoim 
majątkiem. Odpowiedzialność ta obejmuje także zobowiązania wynikające z rozli-
czeń korzyści majątkowych przyjętych przez komitet wyborczy z naruszeniem prze-
pisów kodeksu wyborczego. Dlatego też bez zgody pełnomocnika nie mogą być za-
ciągane żadne zobowiązania finansowe w imieniu i na rzecz komitetu wyborczego41. 

PKW albo komisarz wyborczy zobowiązani są do rozpatrzenia sprawozdania 
finansowego w ciągu pół roku od dnia ich złożenia. Na podstawie ich analizy organ 
wyborczy może: 

• przyjąć sprawozdanie bez zastrzeżeń; 
• przyjąć sprawozdanie, wskazując na jego uchybienia;
• odrzucić sprawozdanie w przypadku stwierdzenia pozyskania lub wydatko-

wania środków komitetu wyborczego z  naruszeniem przepisów Ordynacji, prze-
kroczenia limitu wydatków, naruszenia zakazów przewidzianych ustawą (np. zaka-
zu zbiórek publicznych), naruszenia innych przepisów dotyczących finansowania 
kampanii (np. przekroczenia limitu wpłat osób fizycznych).  

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości sprawozdania organ, któremu 
je przedłożono, wzywa komitet do usunięcia wad lub udzielenia wyjaśnień. Ponadto 
może zlecić biegłemu rewidentowi sporządzenie ekspertyz lub opinii i raportów. Od 
decyzji o odrzuceniu sprawozdania można się odwołać w następujący sposób: 

– jeśli sprawozdanie odrzucił komisarz wyborczy, pełnomocnik finansowy 
w ciągu 14 dni od dnia doręczenia postanowienia może się odwołać do sądu okrę-
gowego. Ten ma miesiąc na rozpatrzenie sprawy, a jego decyzja jest ostateczna; 

– jeśli sprawozdanie odrzuciła Państwowa Komisja Wyborcza, pełnomocnik fi-
nansowy w  terminie 14 dni od doręczenia postanowienia może wnieść skargę do 
Sądu Najwyższego. Na jej rozpoznanie sąd ma dwa miesiące, a jego decyzja jest osta-
teczna42.  

40  Tamże. 
41  Tamże.
42  Więcej na stronie: http://polandwatch.typepad.com/files/finansowanie-kampanii-wyborczej.pdf.
pdf www.maszglos.pl. 



FONS 2018/3 (10)110

W terminie 30 dni odpowiednio, od dnia ogłoszenia sprawozdania finansowego 
albo od dnia ogłoszenia komunikatu komisarza, podmioty, partie polityczne, komi-
tety wyborcze, które brały udział w danych wyborach, a także stowarzyszenia i fun-
dacje, które w swoich statutach przewidują działania związane z analizą finansowania 
kampanii wyborczych43, mogą zgłaszać Państwowej Komisji Wyborczej lub komisa-
rzom wyborczym umotywowane pisemne zastrzeżenia do sprawozdań finansowych 
komitetów wyborczych. Organy wyborcze zobowiązane są do udzielenia odpowiedzi 
na zastrzeżenie w terminie 60 dni od jego otrzymania44.

Czego nie wolno w kampanii wyborczej?
Nie wolno prowadzić kampanii samodzielnie. Nie wolno dokonywać zakupów 

jakichkolwiek towarów i usług za własne pieniądze, bez zamówienia wystawionego 
i  podpisanego przez pełnomocnika finansowego, i  zatajać tego przed komitetem 
wyborczym. Można za darmo częstować wyborców, np. czekoladkami, ale musi być 
na to faktura lub rachunek w dokumentach – to tylko niektóre zasady obowiązujące 
w czasie prowadzenia kampanii partii politycznych. Wśród niewskazanych praktyk 
finansowania kampanii wyborczej jest również organizowanie zbiórki publicznej. 
Niedopuszczalne jest także przyjmowanie wpłat od obywateli Unii Europejskiej, 
którzy mają prawo głosowania na radnych czy wójtów w Polsce. 

Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla jednocześnie, że w imię zasady rów-
nych szans oraz w imię dobrze pojętej kultury politycznej wszystkie podmioty an-
gażujące się w życie polityczne powinny dbać o przejrzystość swoich działań i ich 
zgodność z zasadami etyki45.

Kolejnym ograniczeniem w przyjmowaniu środków finansowych jest ich wyso-
kość – otóż łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej, z wy-
łączeniem składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, 
obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę, oraz wpłat na Fundusz Wyborczy 
partii politycznej, nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 

43  W świetle konstytucyjnej zasady jawności finansowania partii politycznych i zawartej w kodeksie 
wyborczym zasady jawności finansowania kampanii wyborczych mało zasadne wydaje się ogranicza-
nie (poprzez wymóg zapisu w statucie) kręgu podmiotów mogących składać zastrzeżenia do sprawoz-
dań finansowych komitetów wyborczych, przez co procedura zastrzeżeń jest obecnie wykorzystywana 
w minimalnym stopniu. 
44  P. Jakubowski, Poradnik andydatki i kandydata w wyborach samorządowych w 2018 r., Fundacja 
Batorego, Warszawa 2018, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20
Glos/Poradnik%20kandydatki%20i%20kandydata_Piotr%20Jakubowski.pdf [dostęp: 18.10.2018].
45  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zasad prowadzenia i finansowania kampanii 
wyborczej w  Internecie, http://pkw.gov.pl/778_Finansowanie_kampanii_wyborczej/1/29283_Stano-
wisko_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_26_wrzesnia_2018_r_w_sprawie_zasad_prowadze-
nia_i_finansowania_kampanii_wyborczej_w_Internecie [dostęp: 19.10.2018].
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Zgodnie z art. 84 § 1 i art. 126 Kodeksu wyborczego46 komitety wyborcze nie mogą 
współfinansować kampanii wyborczej, ponieważ każdy komitet prowadzi i finansuje na 
zasadzie wyłączności kampanię na rzecz zgłoszonych przez siebie kandydatów. Komite-
ty wyborcze nie mogą zatem publikować wspólnych materiałów wyborczych (np. plaka-
tów, ulotek) ani organizować wspólnych spotkań z wyborcami, nawet jeśli zamierzałyby 
dokonać podziału między siebie kosztów tych działań47. 

Z tych samych powodów komitety wyborcze nie mogą w swoich materiałach wy-
borczych udzielać poparcia kandydatom zgłoszonym przez inne komitety ani powoły-
wać się na poparcie udzielone przez inne komitety lub zgłoszonych przez nie kandyda-
tów. Komitet wyborczy nie może prowadzić kampanii wyborczej na rzecz kandydatów 
zgłoszonych przez inne komitety, np.  umieszczać w  swoich materiałach wyborczych 
informacji o poparciu udzielanym kandydatom innego komitetu lub o poparciu udzie-
lanym przez inny komitet, a także wizerunków kandydatów innych komitetów48.

Dodatkowym ograniczeniem dla działalności komitetów jest kwota, jaką mogą one 
przeznaczyć na kampanię prowadzoną w formie reklamy, która opiewa na 80% całości 
limitu wyborczego49. 

Kodeks wyborczy przewiduje pewne standardy etyczne prowadzenia agitacji wy-
borczej w czasie trwania kampanii wyborczej. Dotyczą one chociażby zbierania podpi-
sów poparcia dla komitetu wyborczego, prowadzenia agitacji wyborczej, pozyskiwania 
i wydatkowania zgromadzonych środków finansowych. I  tak dla przykładu możemy 
wspomnieć, iż podpisy popierające zgłoszenia kandydatów można zbierać w  takim 
miejscu i czasie oraz w taki sposób, że wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek naci-
sków zmierzających do ich wymuszenia. Zbieranie lub składanie podpisów w zamian za 
korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione.

Momentem, od którego może być prowadzona agitacja wyborcza, jest przyjęcie przez 
właściwy organ zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że zgłoszeń można dokonywać od dnia ogłoszenia rozporządzenia o zarzą-
dzeniu wyborów. Oznacza to, że przed przyjęciem zawiadomienia nie wolno prowadzić 
działań agitacyjnych. Oprócz komitetów wyborczych agitację mogą prowadzić również wy-
borcy. W tym wypadku wymagana jest jednak pisemna zgoda pełnomocnika wyborczego50. 

Komitety wyborcze, kandydaci i kandydatki oraz wyborcy i wyborczynie pro-
wadzący agitację nie mogą organizować jakichkolwiek konkursów, loterii czy gier, 

46  Dz.U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349.
47  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zasad prowadzenia i finansowania kampa-
nii wyborczej http://pkw.gov.pl/778_Finansowanie_kampanii_wyborczej/1/29174_Wyjasnienia_Pan-
stwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_24_wrzesnia_2018_r_w_sprawie_zasad_prowadzenia_i_finan-
sowania_kampanii_wyborczej [dostęp: 19.10.2018].
48  Tamże. 
49  Art. 136 kodeksu wyborczego.
50  P. Jakubowski, Poradnik kandydatki i kandydata w wyborach samorządowych w 2018 r., Fundacja 
Batorego, Warszawa 2018, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20
Glos/Poradnik%20kandydatki%20i%20kandydata_Piotr%20Jakubowski.pdf [dostęp: 18.10.2018].
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w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż 
wartość przedmiotów zazwyczaj używanych w celach reklamowych albo promocyj-
nych. Przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zazwyczaj używa-
nych w celach reklamowych lub promocyjnych nie mogą być również nieodpłat-
nie rozdawane w ramach agitacji. Warto przy tym przybliżyć pojęcie przedmiotów 
zazwyczaj używanych w celach reklamowych lub promocyjnych. Są to zasadniczo 
rzeczy o niewielkiej wartości, mające raczej charakter symboliczny czy pamiątkowy. 
Jako przykład można wskazać plastikowe znaczki bądź długopisy czy breloczki51.  
W ramach prowadzonej agitacji wyborczej nie można też podawać ani dostarczać 
żadnych napojów alkoholowych zarówno nieodpłatnie, jak i po zaniżonych cenach. 
Nie jest zatem możliwe bezpłatne częstowanie alkoholem uczestników spotkań pro-
mujących danego kandydata lub kandydatkę. 

Należy także pamiętać o  tym, że agitacja wyborcza w  żadnym wypadku nie 
może być prowadzona:

•	 na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu tery-
torialnego oraz sądów;  

•	 w zakładach pracy w sposób i w formach zakłócających normalne funkcjo-
nowanie;

•	 na obszarze jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych pod-
ległych ministrowi obrony narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także sko-
szarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

•	 na terenie szkół wobec uczniów i uczennic, w lokalu wyborczym oraz na 
terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje. 

Zabronione jest również przyjmowanie wpłat pochodzących od osób prawnych 
(np. od spółki kapitałowej), zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zabronione 
jest także przyjmowanie wartości niepieniężnych (np. darowizn rzeczowych), a tak-
że nieodpłatnych usług, z wyjątkiem polegających na rozpowszechnianiu plakatów 
i  ulotek wyborczych przez osoby fizyczne52. Prowadzenie i  finansowanie działań 
kampanijnych przez inne podmioty w celu obejścia przepisów określających limity 
wydatków komitetów wyborczych stanowi naruszenie zasad finansowania kampanii 
wyborczej i może zostać uznane za przekazywanie komitetowi wyborczemu świad-
czeń niepieniężnych z naruszeniem art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego, skutkujące 
odrzuceniem sprawozdania finansowego, przepadkiem równowartości uzyskanych 
przez komitet korzyści na rzecz Skarbu Państwa oraz odpowiedzialnością karną53.

51  Tamże.
52  Michał Cyrankiewicz, https://www.rp.pl/artykul/1106526-Jak-prawidlowo-sfinansowac-samorzadowa-
kampanie-wyborcza.html [dostęp: 19.10.2018].
53  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zasad prowadzenia i finansowania kampanii 
wyborczej w Internecie http://pkw.gov.pl/778_Finansowanie_kampanii_wyborczej/1/29283_Stanowi-
sko_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_26_wrzesnia_2018_r_w_sprawie_zasad_prowadzenia-
_i_finansowania_kampanii_wyborczej_w_Internecie [dostęp: 19.10.2018].
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Agitacja wyborcza prowadzona w Internecie odgrywa coraz większą rolę w kam-
paniach wyborczych. Partie polityczne, komitety wyborcze, kandydaci i inne podmio-
ty uczestniczące w życiu publicznym sięgają przy tym często po środki powszechnie 
uznawane za nieetyczne, czasem zaś naruszające prawo. Kodeks wyborczy nie regu-
luje w sposób szczegółowy zasad prowadzenia kampanii wyborczej w Internecie, nie 
oznacza to jednak, że działań tych nie dotyczą ogólne, określone przepisami Kodeksu 
wyborczego, zasady określające prowadzenie i finansowanie kampanii wyborczej54.

Prowadzenie agitacji wyborczej niezgodnie z powyższymi zasadami może zo-
stać uznane za naruszenie art. 129 § 1 Kodeksu wyborczego, skutkujące odrzuce-
niem sprawozdania finansowego i zagrożone sankcją karną55.

Praktyka finansowania samorządowej kampanii wyborczej

Na kampanię w wyborach samorządowych idą dziesiątki, a nawet setki tysię-
cy złotych. Wszystko po to, żeby mieszkańcy zobaczyli twarz, usłyszeli miły głos, 
a przede wszystkim zapamiętali nazwisko. Reklamy, plakaty i ulotki są wszędzie56.

Komitety wyborcze mają nałożone limity przez Państwową Komisję Wyborczą, 
która wylicza, ile pieniędzy można wydać na kampanię. Limit wydatków na kampa-
nię wyborczą wójta, burmistrza czy prezydenta miasta liczącego nie więcej niż 500 
tys. mieszkańców oblicza się, mnożąc liczbę mieszkańców przez 60 groszy. Na przy-
kład 109 tys. zł (Rzeszów), 38 tys. zł (Przemyśl) i 28 tys. zł (Krosno).  W wyborach 
do rady gminy w gminach do 40 tys. mieszkańców kandydat nie może przekroczyć 
1 tys. zł, w wyborach do rady gminy w gminach powyżej 40 tys. mieszkańców – 1,2 
tys. zł, w wyborach do rady powiatu – 2,4 tys. zł, w wyborach do rady miasta w mia-
stach na prawach powiatu – 3,6 tys. zł, a w wyborach do sejmiku – 6 tys. zł57.

„Powszechną praktyką jest, że komitety wyborcze dzielą limit wydatków propor-
cjonalnie do miejsca na liście zajmowanego przez kandydata. I w efekcie liderzy list 
dysponują często kwotami kilkakrotnie przewyższającymi limity pozostałych kandy-
datów z tego samego komitetu. Nieoficjalnie trwa również handel limitami wewnątrz 
komitetów wyborczych pomiędzy kandydatami”58. „Zazwyczaj jest tak, że dostajemy 

54  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zasad prowadzenia i finansowania kampanii 
wyborczej w Internecie,  http://pkw.gov.pl/778_Finansowanie_kampanii_wyborczej/1/29283_Stano-
wisko_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_26_wrzesnia_2018_r_w_sprawie_zasad_prowadze-
nia_i_finansowania_kampanii_wyborczej_w_Internecie [dostęp: 19.10.2018].
55  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zasad prowadzenia i finansowania kam-
panii wyborczej, http://pkw.gov.pl/778_Finansowanie_kampanii_wyborczej/1/29174_Wyjasnienia_
Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_24_wrzesnia_2018_r_w_sprawie_zasad_prowadzenia_i_fi-
nansowania_kampanii_wyborczej [dostęp: 19.10.2018].
56  B. Szlachcińska, Ile kosztuje kampania wyborcza?, Super Nowości24 http://supernowosci24.pl/ile-
-kosztuje-kampania-wyborcza/[dostęp: 19.10.2018].
57  Tamże. 
58  K. Motriz, Ile kosztuje mandat radnego? Limit wydatków to fikcja, https://www.trojmiasto.pl/wybo-
ry2014/news.php?id_news=83913 [dostęp: 19.10.2018].
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numer konta, na które wpłacamy pieniądze, z czego ponad 20 proc. zabierane jest na 
kampanię ogólną (wydatki wspólne typu wynajęcie sali, zakup cukierków lub rogali-
ków, wspólne zdjęcia, spoty w telewizji czy radiu. Nie ukrywam, że tak jak w poprzed-
niej kampanii, będę liczyć na limity tych osób, które ich nie wykorzystają. Wtedy może 
dodrukuję plakaty” – podkreśla inny rozmówca kandydujący na radnego59.

 I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego partie i komitety rejestrują pełne listy 
kandydatów na radnych, choć mają świadomość, że na mandat może liczyć dwoje-
-troje z nich. Kandydat zarejestrowany to kandydat z limitem. Taka osoba nawet nie 
musi udawać, że bierze udział w kampanii i że marzy o zwycięstwie. Im mniej wyda 
na kampanię, tym lepiej – oczywiście dla innych kandydatów z  tej samej listy60. 
„W rzeczywistości limity wydatków to zazwyczaj fikcja. Większość finansuje kam-
panię samodzielnie, a im ktoś niżej na liście, tym bardziej musi się starać. Ja wszyst-
ko będę robić sam, nawet plakaty zawieszać. By było taniej, ich druk zamówiłem na 
Allegro. W zasadzie tylko wybrani mogą liczyć na to, że dołoży im partia, albo da 
wolontariuszy do roznoszenia ulotek” – podaje nieoficjalnie kandydat na radnego61.

Pojedyncza reklama może nie kosztuje zbyt wiele, ale gdy się wszystko zsumuje, 
portfel chudnie w zastraszającym tempie. Na przykład jeden plakat we wnętrzu au-
tobusu MPK w Rzeszowie w formie A2 eksponowany do 30 dni kosztuje kandydata 
41 zł. Oklejenie tylnej części autobusu na miesiąc kosztuje do 450 zł, a całego autobu-
su do 1100 zł. Emisje reklam w gablotach przystankowych ustalają również Zarządy 
Transportu Miejskiego, i tak za plakat A3 trzeba zapłacić 30,75 zł miesięcznie, a za 
A2 – 61,50 zł. Ulotki -1000 sztuk w formacie A6 kosztuje ok. 160 zł, a w formacie A4 
– ok. 260 zł. Żeby mieć co na ulotkach drukować, trzeba najpierw umówić się z fo-
tografem, który zrobi profesjonalne zdjęcie i odpowiednio odmłodzi twarz, a potem 
potrzebny jest grafik, który ładnie obok zdjęcia wkomponuje hasła wyborcze, logo 
komitetu wyborczego oraz imię i nazwisko kandydata. Taka usługa łącznie kosztuje 
ok. 150 zł. Najbardziej po oczach biją jednak wielkie plakaty poprzyklejane na bra-
mach, ścianach budynków i billboardach, a to już kosztuje dużo większe pieniądze. Za 
samo wynajęcie na miesiąc tablicy trzeba zapłacić od 2,5 do 3 tys. zł. Do tego 450 zł za 
wydruk plakatu o powierzchni 18 m kw. i 350 zł za wyklejenie tablicy. Trzeba doliczyć 
jeszcze 70 zł za godzinę montażu z podnośnika. Wynajęcie mobilnej przyczepy na re-
klamę o powierzchni 18 m kw. to koszt w granicach 1,8 – 3,2 tys. zł. Za duży billboard 
o powierzchni 38 m kw. trzeba zapłacić aż 6 tys. zł miesięcznie62. 

Łatwiej mają kandydaci startujący z komitetów partii politycznych, bo te finan-
sują w  dużej mierze kampanię z  własnego funduszu wyborczego. Trudniej mają 

59  Tamże.
60  Tamże. 
61  Tamże.
62  B. Szlachcińska, Ile kosztuje kampania wyborcza?, Super Nowości24 http://supernowosci24.pl/ile-
-kosztuje-kampania-wyborcza/ [dostęp: 19.10.2018].
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lokalne komitety wyborcze, które nie korzystają z dotacji budżetowych tak jak par-
tie, tylko muszą sfinansować kampanię z pieniędzy przez siebie zgromadzonych – 
wpłat, darowizn lub kredytów bankowych63.

„Nasi czołowi kandydaci wydają średnio na kampanię około trzech tysięcy 
złotych – mówi Jędrzej Włodarczyk, kandydujący na radnego w Gdańsku. – Nasz 
komitet zgromadził około 50 tysięcy złotych na kampanię; to wpłaty naszych kan-
dydatów oraz darowizny od sympatyków”. „Jeszcze skromniej swoją kampanię pro-
wadzi inny społeczny komitet, gdzie »jedynki« wydają na kampanię po kilkaset zło-
tych, a chyba tylko jedna osoba wydała ponad tysiąc” – mówi Jacek Hołubowski, 
kandydat na radnego i prezydenta Gdańska, który wydał na swoją kampanię 10 tys. 
złotych64. „Początkowo przydzielono mi limit wydatków na poziomie 3900 zł, ale 
wystąpiłem o jego zwiększenie o tysiąc złotych. Wydam je głównie na ulotki, banery 
i plakaty, trochę na działania w internecie”65 – dodaje inny kandydat.

Spora część ponoszonych wydatków to plakaty i ulotki, ale również opłaty za 
zajęcie pasa drogowego, czyli miejsca na latarniach czy przystankach. W zależności 
od tego, ile kto ma plakatów i przez ile dni je wywiesza, to te wydatki są różne. Mogą 
wynieść tysiąc albo nawet kilka tysięcy złotych66. Jednak aby podołać kampanijnym 
wydatkom, wielu kandydatów ze wszystkich ugrupowań zaciągnęło pożyczki i kre-
dyty na sfinansowanie kampanii67. Ale są też i tacy, chociaż być może w mniejszości, 
którzy kampanię sfinansowali z własnych oszczędności68.

We wszystkich komitetach obowiązuje zasada, że każdy kandydat może wydać 
na swoją kampanię tyle, ile chce, w ramach limitu określonego prawem. Tyle że naj-
więcej wydają osoby na pierwszym lub drugim miejscu na liście. Pozostali kandyda-
ci wydają na kampanię dużo mniej lub wcale, przekazując swój, zakreślony prawem 
limit wydatków, osobom znajdującym się wyżej na liście69.

Finansowa karuzela już się kręci. Ulotki, plakaty, telewizyjne reklamówki, ogło-
szenia w prasie, listy do mieszkańców, spotkania i konwencje wyborcze. Wszystko 
kosztuje, a bez tego dotarcie do potencjalnych wyborców może być trudne. Sztaby 
wyborcze opracowują strategie, ale i  liczą pieniądze. Wiadomo, że najwięcej będą 
musieli zapłacić liderzy list wyborczych, po kilka tysięcy złotych. Osoby z dalszych 

63  M. Sandecki, Ile wydają na kampanię kandydaci na radnych? Duże różnice między kandydatami 
partii i  komitetów obywatelskich, http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,24057043,ile-wy-
daja-na-kampanie-kandydaci-na-radnych-duze-roznice-miedzy.html [dostęp: 19.10.2018].
64  Czytaj więcej na: https://www.trojmiasto.pl/wybory2014/news.php?id_news=83913#tri.
65  Tamże. 
66  M. Sandecki, Ile wydają na kampanię kandydaci na radnych? Duże różnice między kandydatami 
partii i  komitetów obywatelskich, http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,24057043,ile-wy-
daja-na-kampanie-kandydaci-na-radnych-duze-roznice-miedzy.html [dostęp: 19.10.2018].
67  Tamże.
68  Czytaj więcej na: https://www.trojmiasto.pl/wybory2014/news.php?id_news=83913#tri.
69  M. Sandecki, Ile wydają na kampanię kandydaci na radnych? Duże różnice między kandydatami 
partii i komitetów obywatelskich http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,24057043,ile-wyda-
ja-na-kampanie-kandydaci-na-radnych-duze-roznice-miedzy.html.
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miejsc po kilkaset złotych. Jakie pieniądze trzeba zapłacić, wprost nikt nie chce jed-
nak powiedzieć70. 

Może i szanse na wygraną są niewielkie, ale zasadą jest, że skoro związałeś się 
z pewnym programem i chcesz funkcjonować w życiu politycznym, musisz starto-
wać – mówi jeden z kandydatów na radnego. – Ryzyko jest jednak duże, więc wyda-
tek 800 zł na 10 tys. ulotek i tak uważam za sporą inwestycję71. 

Większość kandydatów sama musi sponsorować swoje kampanie wyborcze. 
Pieniądze wpłacają na konto komitetów wyborczych i dopiero stamtąd są one 

wydawane na materiały reklamowe. Dzięki temu źródła finansowania i wydatki bę-
dzie łatwiej komisarzom wyborczym skontrolować po wyborach72. 

Wsparcie w prowadzeniu kampanii wyborczej

Korzystać ze wsparcia czy nie? Zdania są mocno podzielone. Wszystko zale-
ży oczywiście od zasobności portfela kandydata na radnego lub prezydenta. Biorąc 
pod uwagę obu tych kandydatów, mówimy tu o bardzo dużej różnicy kwot, które 
mogą zostać przeznaczone i wykorzystane na prowadzenie kampanii wyborczej.  

I  tak w  przypadku kandydata na prezydenta, dysponuje on, co już wcześniej 
zaznaczono, znacznie większymi środkami finansowymi. Pozwala to na możliwość 
korzystania z pomocy różnego rodzaju specjalistów od wizerunku i reklamy. Na-
tomiast w  przypadku kandydata na radnego budżet jest zdecydowanie mniejszy, 
a więc i mniejsze szanse i możliwości skorzystania z takiej fachowej pomocy73.

„Ile kosztuje wsparcie fachowca? – bo chcę wygrać wybory!”
„I tu pojawia się najważniejszy element odczarowania. Bo wcale nie o to chodzi, 

czy masz dzisiaj pieniądze na prowadzenie kampanii wyborczej i zatrudnienie eks-
perta na czas walki wyborczej. To raczej kwestia twojego celu i szukania odpowiedzi 
na pytanie – ile to dla ciebie znaczy? Jak bardzo jesteś zdeterminowany do dzia-
łania? Ile włożysz wysiłku i zaangażowania w zdobycie celu, którym jest zostanie 
wójtem, burmistrzem czy prezydentem? Odpowiedź na pytanie „ile to kosztuje?” 
będzie łatwiejsza, kiedy odpowiesz sobie na pytanie, dlaczego tym razem ubiegasz 
się o pozycję samorządową. Nie ma znaczenia, czy jest to pierwszy raz, czy są to sta-
rania o reelekcję, czy może chcesz zastąpić kogoś na stanowisku”74. „Są jednak tacy 
kandydaci, których stać na wynajęcie agencji czy specjalistów od PR. Jeden z takich 

70  Czytaj więcej: https://echodnia.eu/radomskie/chcesz-byc-radnym-to-plac-zobacz-ile-kosztuje-
kampania-wyborcza/ar/8765307 [dostęp: 19.10.2018].
71  A. Pudło, Ile kosztuje kampania, Nowiny24.pl, https://nowiny24.pl/ile-kosztuje-kampania/
ar/5906115 [dostęp: 19.10.2018].
72  Tamże. 
73  T. Przybyszewski, Jak zostać radnym?, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/640036 [dostęp: 
19.10.2018].
74  Tamże.
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speców niedawno nieoficjalnie wypytywał trójmiejskich dziennikarzy, czy posta-
wienie domków dla kotów sfinansowane przez kandydata będzie dobrze widzianym 
ruchem zwiększającym szanse jego klienta na wygraną w wyborach”75.

„Kiedy robisz remont, szukasz budowlańca, który się zna na tej robocie. Robisz 
to więc z pomocą ekspertów – architektów, inżynierów i jest to normalna sytuacja. 
Podobnie jest z wyborami. Można oczywiście po harcersku rzucać się na otwarte 
wody, ale skoro jest możliwość i okazja, by skorzystać ze wsparcia?”76 „Można spró-
bować. W końcu to wyborcy w dniu głosowania powiedzą ci, czy ci się udało. Ale 
wtedy na konsultacje będzie już za późno”77.

Konsultacje specjalistów nie gwarantują jednak waszej wygranej w wyborach, 
a tylko zwiększają wasze szanse na wygraną. Brak jest natomiast danych liczbowych 
o  procentowym wzroście poparcia kandydata przez wyborców przy stosowaniu 
tego typu rozwiązań. Może zamiast wydatkowania dużych środków finansowych na 
pomoc specjalistów od marketingu politycznego warto skorzystać z wiedzy już udo-
kumentowanej i sprawdzonej w praktyce. Zdaniem wielu praktyków prowadzenie 
kampanii bezpośredniej, czyli spotykanie się bezpośrednio „twarzą w twarz” z wy-
borcą, jest najbardziej skuteczną metodą prowadzenia kampanii wyborczej. Do tego 
typu metod należą między innymi: odwiedziny wyborcy w domu; festyny, wizyty 
wyborcze. Taktykę tę stosuje się przeważnie w  kampanii samorządowej, rzadziej 
w parlamentarnej. Zaletą kampanii bezpośredniej jest dość niski nakład finansowy. 
Koniecznym elementem do jej stosowania jest tylko dobrze zorganizowana grupa 
wolontariuszy78 i dobra wola samego kandydata79. 

Podsumowanie 

Problemem występującym w okresie po ogłoszeniu terminu wyborów jest moż-
liwość pojawienia się swoistej „szarej strefy” w finansowaniu kampanii wyborczej. 
Można to zjawisko zdefiniować jako finansowanie kampanii przez podmioty nie-
uprawnione już w trakcie jej formalnego trwania. Istnieje wiele przykładów takie-

75  K. Motriz, Ile kosztuje mandat radnego? Limit wydatków to fikcja. https://www.trojmiasto.pl/wybo-
ry2014/news.php?id_news=83913 [dostęp: 19.10.2018].
76  Tamże.
77  J. Babiel, Ile to kosztuje? Wybory 2018 http://e-babiel.com/ile-to-kosztuje-wybory-2018/ [dostęp: 
19.10.2018].
78  Częstą praktyką jest włączanie się obywateli wolontariuszy w działania na rzecz komitetów wybor-
czych przez na przykład pomoc w pracach biurowych i urzędniczych. A także rozpowszechnianie przez 
osoby fizyczne będące użytkownikami Internetu materiałów wytworzonych i opublikowanych w Inter-
necie przez komitet wyborczy. Działalność taka powinna być postrzegana pozytywnie – jako czynnik 
rozwijający postawę obywatelską. Z punktu widzenia obecnie obowiązującego prawa jest to jednak dzia-
łanie niedozwolone. Osoba, która przekazuje komitetowi wyborczemu wartości niepieniężne inne niż 
nieodpłatne usługi polegające na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek przez osoby fizyczne, podlega 
grzywnie do 100 tysięcy złotych – art. 507 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy.
79  S. Trzeciak, Kampania wyborcza – strategia sukcesu, Zysk i S-ka, Poznań 2006, s. 40-43.
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go działania, które zostały opisane między innymi podczas akcji monitoringowych 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe w czasie kampanii wyborczych80.

Kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, analizując potencjalne nadużycia, jest 
ukryte finansowanie kampanii wyborczej przez podmioty nieuprawnione. Istnieje 
wiele rodzajów wydatków ponoszonych przez polityków biorących udział w wybo-
rach, które są niepoliczalne albo nawet niewidoczne dla postronnego obserwatora. 
Obszarem ryzyka są tutaj bez wątpienia usługi wykorzystywane „wewnątrz” sztabów 
wyborczych. Finansowanie tego typu usług może się odbywać z pominięciem komi-
tetów wyborczych i być właściwie nie do udowodnienia. W tym wymiarze należy 
także wymienić finansowanie rozmaitych działań reklamowych, których rzeczywi-
ste natężenie jest trudne do zweryfikowania. Przykładem mogą być rozmieszczone 
w całym kraju billboardy czy różne formy reklamy internetowej, będącej ze swojej 
natury zjawiskiem bardzo „ulotnym”. Można wyobrazić sobie sytuację, w której tyl-
ko część kosztów realnie poniesionych na ich wyprodukowanie i ekspozycję zosta-
nie opłacona przez komitet wyborczy, pozostała kwota będzie zaś pokryta przez 
podmiot nieuprawniony do prowadzenia kampanii wyborczej81.

Warunkiem wykrycia takich praktyk, jak opisane powyżej, jest istnienie insty-
tucji odpowiedzialnej za monitoring finansowania wyborów już w trakcie trwania 
kampanii. Praktykowana obecnie weryfikacja wydatków ex post uniemożliwia po-
równanie realnej liczby wyprodukowanych materiałów reklamowych z liczbą zade-
klarowaną w sprawozdaniu82. Luka ta powoduje, że – teoretycznie, ale i praktycznie 
– komitety wyborcze mogą bez limitu czerpać z finansowania ich działalności przez 
podmioty nieuprawnione, a następnie w dowolny sposób przedstawiać wydatki, ja-
kie poniosły w czasie kampanii83.

Jawność finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych jest kwestią 
kluczową dla rzetelności życia publicznego w  Polsce. Chociaż w  ostatnich latach 
zrobiono wiele, aby system finansowania polityki stał się bardziej przejrzysty, wciąż 
wymaga on licznych korekt84. Najistotniejszą sprawą wydaje się więc wzmocnienie 
mechanizmów, które pozwolą na ich dostateczną weryfikację.

Konieczne jest również doprowadzenie do większej transparentności finansów 
komitetów wyborczych przez nałożenie obowiązków publikowania licznych doku-
mentów finansowych w Internecie. Docelowo Internet powinien być także wyko-
rzystywany do innych form sprawozdawczości – pożądanym kierunkiem powinno 

80  M. Gałązka, M. Solon-Lipiński, J. Zbieranek, Przejrzystość finansowania kampanii wyborczych 
i partii politycznych. Wybrane problemy i rekomendacje, Instytut Spraw Publicznych, http://www.isp.
org.pl/uploads/pdf/1212687367.pdf [dostęp: 18.10.2018].
81  Tamże.
82  Por. Państwowa Komisja Wyborcza, [w:] A. Kobylińska, G. Makowski, M. Solon-Lipiński, Mechani-
zmy przeciwdziałania korupcji w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 140.
83  Rzeczpospolita Polska. Wybory parlamentarne 9 października 2011 roku. Raport Misji Oceny Wy-
borów OBWE/ODIHR, s. 15.
84  M. Gałązka, M. Solon-Lipiński, J. Zbieranek, Przejrzystość finansowania kampanii…
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być poddawanie kontroli społecznej nie tylko finansów wyborczych, ale również 
partii politycznych w czasie rzeczywistym85.

Wprawdzie Państwowa Komisja Wyborcza może liczyć na wsparcie organów 
administracji publicznej i  kontroli państwowej86, ale organy wyborcze nie są jed-
nak zobowiązane do szukania nieprawidłowości ani w „szarej strefie” finansowania 
kampanii, ani w okresie przed rozpoczęciem kampanii. Badają one raczej zgodność 
stanu opisanego w sprawozdaniu finansowym z zasadami określonymi w Kodeksie 
wyborczym87. Zatem niezwykle pożądane byłoby, aby funkcjonowała sprawna kon-
trola społeczna nad finansami wyborczymi88. Choć istnieją narzędzia tej kontroli, jak 
choćby instytucja zastrzeżeń do sprawozdań finansowych, nie są one obecnie w pełni 
wykorzystywane89. Dziś sytuacje wykrycia przykładów niedozwolonego finansowania 
kampanii to raczej nieliczne wyjątki, dające jednocześnie obraz tego, jak wiele niepra-
widłowości mogłoby ujrzeć światło dzienne, gdyby siła mediów i organizacji pozarzą-
dowych monitorujących finanse polityczne była większa. W końcu przyczyny słabości 
kontroli tkwią w niedostatecznej jawności finansów wyborczych90. 

Państwowa Komisja Wyborcza wyraża opinię, że przepisy określające zasady 
prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej zawarte w Kodeksie wyborczym, 
a powtórzone za wcześniej obowiązującymi ustawami, pochodzące zatem w więk-
szości sprzed kilkunastu lat, nie regulują w sposób wystarczający najnowszych form 
prowadzenia agitacji wyborczej, w  tym agitacji w  Internecie i  za pomocą innych 
środków komunikacji elektronicznej. Kwestie te powinny stać się przedmiotem 
analizy ustawodawcy, do którego należy dostosowanie obowiązującego prawa do 
zmieniającej się rzeczywistości91.

85  Więcej w raporcie ISP autorstwa A. Rakowskiej-Treli Prawna regulacja kampanii wyborczej w In-
ternecie, Warszawa 2012.
86  Art. 144 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy: „Organy administracji publicznej 
udzielają Państwowej Komisji Wyborczej, na jej żądanie, pomocy niezbędnej w badaniu sprawozdania 
finansowego” (par. 5), „Organy kontroli, rewizji i inspekcji działające w administracji rządowej i samo-
rządzie terytorialnym współpracują z Państwową Komisją Wyborczą i są obowiązane do udostępnia-
nia Państwowej Komisji Wyborczej, na jej wniosek, wyników postępowań kontrolnych prowadzonych 
przez te organy” (par. 6).
87  M. Gałązka, M. Solon-Lipiński, J. Zbieranek, Przejrzystość finansowania kampanii wyborczych… 
88  Por. Media, [w:] A. Kobylińska, G. Makowski, M. Solon-Lipiński, Mechanizmy przeciwdziałania 
korupcji w Polsce, s. 244.
89  Powodem takiej sytuacji jest to, że nie tworzy się w Polsce możliwości rozwoju organizacji pozarzą-
dowych, które zajęłyby się społecznym monitoringiem finansowania kampanii wyborczych.
90  M. Gałązka, M. Solon-Lipiński, J. Zbieranek, Przejrzystość finansowania kampanii wyborczych… 
91  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zasad prowadzenia i finansowania kampanii 
wyborczej w  Internecie, http://pkw.gov.pl/778_Finansowanie_kampanii_wyborczej/1/29283_Stano-
wisko_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_26_wrzesnia_2018_r_w_sprawie_zasad_prowadze-
nia_i_finansowania_kampanii_wyborczej_w_Internecie [dostęp: 19.10.2018].





dr Piotr Feczko

Piotr Kroczek, „Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych 
w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne”
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017

Publikacja „Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w  perspektywie or-
ganów władzy publicznej. Klauzule generalne”1 autorstwa Piotra Kroczka jest 
atrakcyjną lekturą dla czytelników zainteresowanych różnymi zagadnieniami nauk 
prawnych oraz dotyczącymi religii. Stanowi kolejną pozycję wydawniczą tego Auto-
ra wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie2. 

Książka odznacza się unikatowym charakterem poprzez efektywne, a  zarazem 
stosunkowo zwięzłe – komparatystyczne – przedstawienie aktualnej problematyki 
prawa wewnętrznego organizacji wyznaniowych wedle perspektywy władzy świeckiej 
(na podstawie doktryn praw wspomnianych związków, standardów prawnych państw 
różnych cywilizacji, w tym także obowiązującego polskiego prawa publicznego). 

Można stwierdzić, że publikacja zasadniczo odpowiada potrzebom poznaw-
czym przedstawicieli nauk prawnych (zarówno nauki prawa świeckiego, jak i  – 
przykładowo – kanonicznego) oraz tych potencjalnych czytelników, którzy posia-
dają najwyżej początkującą orientację względem prawa w ogóle (a np. interesują się 
zagadnieniami dotyczącymi organizacji wyznaniowych). 

Użyty w pracy język można uznać za nieskomplikowany, a zarazem odpowiadają-
cy rygorom użyteczności względem nauki prawa, bądź teologii. Ze względu na liczne 
fragmenty mające charakter propedeutyczny książkę można polecić studentom i dok-
torantom, którzy chcieliby się zapoznać z fundamentalnymi kwestiami prawa wyzna-
niowego lub doktryn prawnych poszczególnych związków wyznaniowych.

Autorem książki jest dr hab. Piotr Kroczek, zatrudniony na stanowisku profeso-
ra na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie3. Wska-
zany kanonista doktoryzował się nie tylko w zakresie prawa kanonicznego (Uni-
wersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2003), ale także w zakresie 
teologii (Uniwersytet Opolski, 2017). Natomiast stopień doktora habilitowanego (z 

1  Na witrynie wydawcy można się zapoznać z cyfrową wersją treści recenzowanej książki, http://bc.u-
pjp2.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=3276&from=&dirids=1&ver_id=&lp=22&QI=17AED923E24B-
258320B8322077F36A0F-2 [dostęp: 11.09.2018].
2  W 2013 roku było to „Wychowanie. Optyka prawa polskiego i prawa kanonicznego”, http://bc.u-
pjp2.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1779&from=&dirids=1&ver_id=&lp=12&QI=17AED923E24B-
258320B8322077F36A0F-2 [dostęp: 11.09.2018], a w 2016 „Prawne i ekonomiczne aspekty migracji”, 
http://bc.upjp2.edu.pl/dlibra/publication?id=4835&from=&dirids=1&tab=1&lp=53&QI=17AED923
E24B258320B8322077F36A0F-2 [dostępu: 11.09. 2018].
3  http://upjp2.edu.pl/edumod/pracownik/214 [dostęp: 11.09.2018].
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zakresu prawa kanonicznego) uzyskał w 2011 w Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie (na podstawie pracy „Sztuka prawodawstwa. Zasady 
prawodawcze w Kościele”4.

Zalicza się go do uznanych w Polsce autorów trafnie łączących wątki: prawa ka-
nonicznego, komparastyki prawniczej, jurysprudencji (w Polsce znanej jako teoria 
i filozofia prawa) oraz polskiego prawa obowiązującego (świeckiego)5.  W ostatnich 
latach zainteresowania naukowe Autora coraz to bardziej dotyczą prawa stanowio-
nego przez państwa (nie tylko przez państwo polskie, ale np. też przez Zjednoczone 
Królestwo). Z drugiej strony nie można mu zarzucić zaprzestanie interesowania się 
sferą prawa kanonicznego. Świadczy o tym m.in. pełnienie obowiązków Kościelne-
go Inspektora Danych Osobowych. Pełnienie tego urzędu kościelnego wymaga po-
równywania, analizowania, interpretowania porządków zarówno polskiego prawa 
publicznego (wraz z prawem UE), jak i prawa kanonicznego6.

Książka liczy 283 strony i zawiera pięć głównych jednostek redakcyjnych (wstęp, 
trzy działy i  zakończenie). Zielony kolor oprawy sprawia dodatkowe pozytywne 
wrażenie zachęcające czytelnika do lektury. Na jednej z pierwszych stron znajduje 
się informacja, że publikacja przedstawia rezultaty badań prowadzonych przez Au-
tora w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 

Na końcu znajdują się podsumowanie oraz spis rzeczy też w języku angielskim. 
Należy zaznaczyć, że P. Kroczek istotnie dba o możliwie powszechną dostępność 
– choćby tylko skrótową – swojej twórczości naukowej także względem między-
narodowego życia naukowego. Taka postawa niestety nie jest jeszcze zbyt często 
spotykana wśród polskich przedstawicieli nauk prawnych.

 Wstęp zachęca Czytelnika do studiów nad tematyką klauzul generalnych, 
w szczególności zapowiada prezentację propozycji modelowego postępowania or-
ganów polskich władz publicznych względem prawa wewnętrznego związków wy-
znaniowych o uregulowanym przez ustawy stosunku do państwa polskiego. Jednak-
że Autor podkreśla istotność różnic między porządkami wspomnianych organizacji 
a współczesnym polskim prawem pozytywnym7. Pisze on: „Temat klauzul general-

4  http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=121453&_k=726h12; http://nyuad.nyu.edu [dostęp: 
11.09.2018].
5  Bezpośrednio z przykładem wywodów prawnym Autora książki można się też zapoznać na serwisie 
YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=tSN1mrjy598 [dostęp: 11.09.2018].
6  Por. np. wypowiedzi KIDO nt. prawa do zapomnienia bądź wolności informacji, https://episkopat.
pl/bp-mizinski-na-spotkaniu-rzecznikow-diecezjalnych-przekaz-musi-byc-precyzyjny-i-zrozumialy 
[dostęp: 15.11.2018].
7  Na przykład z jednej strony znajduje się relatywnie młody porządek prawny państwa polskiego (o 
którym nie można powiedzieć, że mógł rozwijać się przez dłuższe okresy w sposób niezakłócony), a z 
drugiej najdłużej dotychczas nieprzerwanie działający – przez wiele wieków – porządek prawa kano-
nicznego. Prawo polskie ma zasadniczo charakter oparty przede wszystkim na pozytywizmie prawni-
czym (i tak najczęściej uzasadnia swoje rozstrzygnięcia, aczkolwiek niekiedy odwołuje się do aksjolo-
gii – starając się jednak ujmować ją jako argument najwyżej o randze pomocniczej). Natomiast prawo 
kanoniczne akceptuje wymogi niezbędne dla istotnie zdatnego do działania porządku prawnego. Jed-
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nych skupia w sobie – jak w soczewce – ogrom zagadnień dotyczących m.in. sto-
sunku prawa do moralności, wartości samego prawa oraz jego roli w społeczności”. 

Natomiast autorowi recenzji trudno zaakceptować podaną – we wstępie – de-
finicję kanonisty jako „prawnika zajmującego się prawem Kościoła katolickiego”. 
Kłopot sprawia mu bieżąca rzeczywistość, w której niejeden prawnik świecki (nie-
raz nawet bez „tylko praktycznej” znajomości wybranej części prawa kanonicznego) 
usiłuje oferować (a nawet prowadzić) obsługę prawną z zakresu nullyfikacyjnego 
procesu małżeńskiego (np. jako pełnomocnik jawny, bądź niejawny, faktyczny do-
radca). W świetle podawanej definicji taki prawnik miałby być kanonistą8. 

Dział pierwszy „Status prawny kościołów i innych związków wyznaniowych” pre-
zentuje spojrzenie Autora książki na następujące tematy: realizację wolności religijnej 
w polskim porządku prawnym, zakres przedmiotowy terminów „kościół” i „związek 
wyznaniowy”, relacje państwo – związek wyznaniowy. Jego treści mają istotny charak-
ter propedeutyczny dla ewentualnych czytelników bez dogłębnej wiedzy w zakresie 
prawa wyznaniowego bądź prawa jednego ze związków wyznaniowych. 

Na szczególną uwagę zasługuje ujęcie koncepcji stosunków państwo – religia: 
islamska oraz żydowska. Szczególnie pierwsza z  nich nabiera szczególnego zna-
czenia z  tego względu, że jest coraz bliżej granic Polski, a w naszym kraju ciągle 
obowiązuje formalnie regulacja wyznaniowa względem religii islamskiej podpisana 
jeszcze przez prezydenta Mościckiego. Trudno więc uznać te regulacje za aktualne.

Wedle islamu państwo winno kierować się prawem religijnym. Interesy islamu 
mają mieć charakter nadrzędny. Wierni są obowiązani jak najaktywniej uczestni-
czyć w rządzeniu państwem, które jest miejscem ich zamieszkania9. Wobec tych tre-
ści trudno uznawać za trafne dzisiejsze nieuregulowanie stosunków islam w Polsce 
– Rzeczpospolita. Na niedogodności stanu bieżącego wskazuje też sam Autor książ-
ki, prezentując mało powszechnie dostępną treść pism z korespondencji pomiędzy 
Muzułmańskim Związkiem Religijnym w RP a stroną rządową odnośnie do zmian 
formalnego wspomnianego stanu prawnego. 

nakże w razie istotnego konfliktu między najważniejszymi dlań wartościami a wspomnianymi regu-
łami typowymi współczesnemu systemowi prawnemu – nieraz odnajduje możliwość rozstrzygnięcia 
zgodnego z wartościami, którym ma służyć. Literalnie nakazuje to norma m.in. z ostatniego kanonu 
obowiązującego Kodeksu prawa kanonicznego. Z kolei przemiany w obsadzie osobowej najwyższych 
urzędów sądowych w Stolicy Apostolskiej w trakcie aktualnego pontyfikatu prawdopodobnie zdają się 
podkreślać służebny, instrumentalny charakter sfery prawa kanonicznego wobec fundamentalnych 
celów (i wartości), któremu to prawo jest (oraz powinno być) podporządkowane (por. R. Wacks, Phi-
losophy of Law, Oxford 2014, s. 25-48). 
8  Niemniej należy przypomnieć, że już w czasach Miasta na Siedmiu Pagórkach ustalono, iż omnis 
definitio in iure periculosa est, parum est enim ut non subverti posset. Z drugiej strony bez definiowania, 
czy usiłowań definiowania zazwyczaj trudno jest osiągnąć postęp w nauce (bądź nauczaniu). 
9  Por. np. M. Erie, China and Islam. The Prophet, the Party and the Law, Cambridge 2016, s. 113 i nast. 
lub B. Warner, Sharia Law for Non-Muslims, USA 2010, s. 2 i nast. (gdzie m.in. napisano: prawo islamu 
jest: wieczne, doskonałe i uniwersalne, zaś prawo państw nie-islamskich cechuje się: ograniczonością, 
przejściowością i niechybnym przeminięciem).
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Być może należałoby ten stan zmienić, w okresie kiedy istotne, odczuwalne pro-
blemy w stosunkach między muzułmanami zamieszkałymi w Polsce a państwem pol-
skim nie występują. Oczekiwanie na czas mniej dogodny może się okazać błędem.

Natomiast wedle żydowskiej koncepcji prawa państwa należy je przestrzegać tak, 
jakby miało ono pochodzenie religijne (chyba że jest sprzeczne z prawem Boga; względ-
nie powoduje nieakceptowalne zgorszenie wśród Żydów). Członkowie narodu wybra-
nego mają przestrzegać każdego prawa świeckiego, gdzie tylko zamieszkują. Ich stosu-
nek do państwa, na którego terytorium się znaleźli, oparty jest zatem religijnym posłu-
szeństwie (czego skądinąd nie omieszkiwali wykorzystywać naziści podczas Zagłady)10.

Dział drugi „Prawo endogeniczne kościołów i innych związków wyznaniowych” 
stanowi logiczną kontynuację rozważań względem działu pierwszego. Jego treść 
można uznać za główną, merytoryczną analizę recenzowanej pracy. Podczas jej lek-
tury można odnieść wiele pozytywnych wrażeń dotyczących logiki oraz erudycji 
wykazywanych w  rozumowaniu Autora książki. Współcześnie rzadko się zdarza, 
żeby przedstawiciel innej kultury prawnej potrafił tak trafnie poruszać się w zagad-
nieniach polskiego prawa (w szczególności publicznego).

Obszerny dział porusza następującą tematykę: stosunek kościołów lub innych 
związków wyznaniowych do własnego prawa endogenicznego, cel prawa, zakres 
prawa, konsekwencje nieprzestrzegania prawa, kultura prawna jako matrix prawa, 
podmioty władzy ustawodawczej, specyficzne elementy racjonalności prawodaw-
cy religijnego, źródła prawa związki wyznaniowe, specyficzny charakter teologicz-
no-prawny prawa religijnego, wykładnia prawa związków wyznaniowych, prawo 
związków wyznaniowych – jako prawdziwe prawo, relacja prawa kościołów lub 
innych związków wyznaniowych do prawa polskiego, stosowanie prawa związków 
wyznaniowych na forum prawa polskiego.  W szczególności należy wskazać na na-
stępujące wybrane, poruszone wątki:

a) P. Kroczek podkreśla, że wśród analizowanych związków wyznaniowych je-
dynie dla wyznania katolickiego oraz prawosławnego ich własne prawo jest niezby-
walną i integralną częścią systemu doktrynalno-moralnego11;

b) Autor publikacji przypomina, iż „zasadniczo celem religijnego prawa jest 
promowanie najważniejszych wartości religijnych, głównie tych wiążących wier-
nych z bóstwem. Prawo więc skupia się na trosce o osiągnięcie zbawienia przez 
wiernych”12;

10  Por. na przykład M. Mautner, Law & Culture of Israel, Oxford 2011, s. 181 i nast. Z żydowską kon-
cepcją stosunku do prawa państwowego niewątpliwie miała związek ilość należących do narodu wy-
branego przedstawicieli zawodów prawniczych przed zagładą w Europie (która skądinąd jest aktualnie 
dalej znaczna w niektórych państwach, które uniknęły zagłady – np. w USA).
11  Por. np. K. Nitkiewicz, Katolickie kościoły wschodnie. Kompendium prawa, Sandomierz 2014, s. 10 i nast.
12  Na przykład por. J. Miras [w:] E. Caparros et al. (red.), Code of Canon Law Annotated, Montreal 
2004, s.173- 174.
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c) P. Kroczek podnosi, że każde prawo jest stanowione w warunkach określonej, 
miejscowo uwarunkowanej i zakorzenionej kultury prawnej, „która jest swoistym 
matrixem”13;

d) Autor książki dowodzi, że trzy cechy warunkują racjonalność religijnego 
prawodawcy (osobista wiara, przynależność do wspólnoty wiernych i zachowanie 
ortodoksji);

e) P. Kroczek zajmuje stanowisko, że: (1) koncepcja racjonalnego prawodawcy 
jest też potrzebna prawu związku wyznaniowego, a  (2) nawet jeśli osoba takiego 
prawodawcy okaże się ateistą, to ustanowione przezeń prawo (dla danej wspólnoty 
wierzących) powinno być traktowane jako skuteczne.

Dział trzeci „Klauzule generalne w endogenicznym prawie kościołów i innych 
związków wyznaniowych” dotyczy bezpośrednio tytułowej tematyki pracy. Przed-
stawia zagadnienia sposobów ujmowania instytucji klauzul generalnych, ich celów, 
podziału, znaczeń, granic oraz funkcji, a także instytucji luzu decyzyjnego.  

W szczególności można wymienić niektóre wybrane treści ze wspomnianego 
działu:

a) konstytuowanymi cechami analizowanych klauzul generalnych są: niedo-
określoność, pozaprawne odesłania, aksjologiczność;

b) skutki ww. klauzul mogą być pożądane (przyczyniają się do elastyczności 
tekstu normatywnego) lub nie (niekiedy mogą zagrażać pewności prawa i prawo-
rządności);

c) między klauzulami generalnymi w prawach związków religijnych i prawem 
polskim zachodzą znaczne podobieństwa (szczególnie co do celu używania oraz ich 
treści, np. poprzez odwoływanie się do ogólnoludzkich wartości);

d) P. Kroczek formuje wskazówki praktyczne dla polskich organów administra-
cji publicznej w zakresie odnoszenia się do klauzul generalnych w prawie związ-
ków wyznaniowych (na przykład podkreśla m.in. to, że: (1) prawo endogeniczne 
wspomnianych związków należy traktować jako prawdziwe prawo; (2) powinno się 
konfrontować wynik wykładni z zasadami doktrynalno-moralnymi danego związ-
ku14; (3) prawo ww. związków ma charakter prawa obcego, czyli odmiennego od 
państwowego.

Autor kończy swoje dzieło podsumowującym wywodem, którego cytowany 
fragment dotyczy też koegzystowania prawa związków religijnych z systemem pra-
wa obowiązującego w państwie: „Można jeszcze wysunąć wobec niektórych kościo-
łów lub innych związków wyznaniowych sugestię, aby bardziej dbały o prawne ele-
menty swojej działalności. Chodzi tu głównie o jakość stanowionego endogenicznie 
prawa. Jeżeli nawet zrzeszenia te nie chcą tego czynić z uwagi na własne poglądy 

13  Por. np. J. Husa, New Introduction to Comparative Law, Oxford 2015, s. 3.
14  Por. H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2017, 
s. 139-145.
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dotyczące prawa (czy też szczególnie prawa stanowionego), to powinny mieć na 
uwadze organy władzy publicznej (…) Nie można bowiem domagać się, a tym bar-
dziej narzucać związkom wyznaniowym stosunku do prawa, czy też domagać się 
recepcji elementów polskiej kultury prawnej”. Należy zatem podkreślić wielostron-
ność spojrzenia P. Kroczka na zbadaną tytułową tematykę.

Recenzowana praca daje – szczególnie przedstawicielom nauk prawnych – moż-
liwość zapoznania się z  aktualną (globalną) doktryną prawa kanonicznego (oraz 
także doktrynami prawnymi innych wyznań). Użyteczne treści odnajdzie tam nie 
tylko kanonista, ale także przedstawiciele poszczególnych szczegółowych dogmatyk 
prawa (przede wszystkim z zakresu prawa publicznego – szczególnie praw: konsty-
tucyjnego, administracyjnego, wyznaniowego). 

Docelowy adresat książki winien mieć wykształcenie z zakresu nauk społecz-
nych bądź nauk właściwych religii – dla możliwie kompletnego zrozumienia wąt-
ków pracy. Jednakże osobom nieposiadających stosownego wykształcenia – najle-
piej prawniczego (np. studentom czy nawet zainteresowanym w ogóle bez wyższego 
wykształcenia) publikacja może być także istotnie użyteczna, albowiem jej treści 
mają nierzadko też charakter propedeutyczny.

Należy zauważyć, że w  aktualnej literaturze polskojęzycznej nie ma licznych, 
aktualnych pozycji uniwersalnie, wieloaspektowo porównujących fundamentalne 
zagadnienia praw: kanonicznego i  świeckiego (i ich metody)15. Nieraz właściwe 
źródła polskojęzyczne mają charakter wybiórczy bądź są zdezaktualizowane. Na-
tomiast w literaturze anglojęzycznej należy przede wszystkim wskazać prace autor-
stwa Johna Coghlina16. Dlatego autor recenzji poleca Czytelnikom zapoznanie się 
z recenzowaną pracą, podkreśliwszy jej wieloaspektowe zalety.

15  W szczególności można odnaleźć pojedyncze prace o mniejszej objętości – np. P. Majer, Małżeń-
stwo jako przedmiot zainteresowania Kościoła i państwa – prawo kanoniczna a małżeństwo cywilne, 
[w:] A. Mezglewski (red.), Prawo wyznaniowe w systemie prawa, Lublin 2004, s. 255-286.
16  Przy czym należy zaznaczyć, że dotyczą one prawa anglosaskiego (por. J. Coughlin, Law, Person 
and Community, Oxford 2012 – m.in. rozdział VII oraz J. Coughlin, Canon Law. A Comparative Study 
with Anglo-American Legal Theory, Oxford 2011 – np. rozdział VIII). Natomiast współczesna literatura 
z Półwyspu Apenińskiego jest trudno dostępna tym, którzy nie znają biegle właściwych jej języków, nie 
mają też fizycznej możliwości skorzystania z niej – czyli prawie wszystkim. Podobnie przedstawia się 
kwestia realnych możliwości co do iberyjskiego obszaru językowego.
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Sprawozdanie z konferencji naukowej „Teoria, organizacja 
i praktyka procesu prawotwórczego”, Warszawa, 

22-23 września 2018 r.

The report of the scientific conference „Theory, organization 
and practice of the law-making process”, Warszawa, 

22-23 September 2018 r.

 
W  dniach 22-23 września 2018 r. w  Uczelni Łazarskiego w  Warszawie miała 

miejsce międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Teoria, organizacja 
i praktyka procesu prawotwórczego”, która odbyła w ramach VII Zjazdu Stowarzy-
szenia Badań nad Źródłami  i Funkcjami Prawa „Fontes”, zorganizowana przez Sto-
warzyszenie oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie.

Zasadniczym celem naukowym konferencji było podjęcie próby wskazania na 
relacje występujące między koncepcjami prezentującymi teoretyczny model two-
rzenia prawa  a organizacją procesu prawotwórczego funkcjonującą w realnych wa-
runkach społeczno-gospodarczych, w otoczeniu formalnych i nieformalnych roz-
wiązań instytucjonalnych, umożliwiających realizację celów i funkcji prawa.

Inauguracji konferencji dokonali przedstawiciele organizatorów: dziekan  
Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego prof. nadzw. dr hab. Anna Konert 
oraz prezes Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” prof. dr 
hab. Adam Sulikowski. Przywitanie zgromadzonych uczestników w języku angielskim 
oraz polskim podkreśliło międzynarodowy charakter tego przedsięwzięcia. Życząc 
wszystkim zgromadzonym udanych i owocnych obrad, przedstawiciele organizatorów 
wyrazili chęć kontynuowania wspólnych inicjatyw naukowych w przyszłości. 

Podczas pierwszego dnia konferencji przeprowadzono dwie sesje plenarne. Se-
sję I, zatytułowaną Deskryptywne i normatywne modele tworzenia prawa, moderował  
prof. zw. dr hab. Paweł Chmielnicki. W pierwszej sesji referaty wygłosili: prof. nadzw. 
dr hab. Tadeusz Biernat, Instytucja ‘norm współzależnych’ w  regulacjach prawnych 
z zakresu prawa publicznego, prof. nadzw. dr hab. Marian Liwo, Nieracjonalność dzia-
łań prawodawcy jako jedna z  przyczyn niepoprawności prawa. Wybrane przykłady 
z prawa administracyjnego, karnego i prawa pracy, dr Olgierd Kucharski, Organizacje 
pracodawców w procesie stanowienia prawa, dr Anna Wójtowicz- Dawid, Deliberacja 
w procesie tworzenia prawa na przykładzie ustawy prawo zamówień publicznych. 

Po przerwie kawowej odbyła się druga sesja plenarna w języku angielskim, którą 
moderowali prof. dr hab. Adam Sulikowki i dr Rafał Mańko. W ramach sesji wy-
głoszono pięć referatów. Jako pierwsza wystąpiła prof. Sanita Osipowa z referatem 
pt. The Limits to the Legislator’s Discretion in the Legislative Process, następnie dr 
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Gianluca Sgueo, The more are the rules, the better is (not) the lobbying, doc. dr Mar-
tin Škop, Sociological Context of Legislation, doc. dr Jānis Pleps, The principle of good 
legislation as a limitation of legislator i dr Alex Evans, Some examples and experience 
from Australian income tax law. 

Po przerwie wznowiono obrady. Sesję moderowali dr Rafał Mańko i dr Nazar 
Stecyk, a dyskusję po referatach dr Gianluca Sgueo. Pierwszy referat po przerwie 
zaprezentował prof. dr hab. Paweł Chmielnicki. Swoje wystąpienie zatytułował 
The Research Method of Association for the Research on Sources and Functions of 
Law. Kolejnymi Prelegentami byli prof. Vitaliy Kosovych, który zaprezentował 
wystąpienie pt. Technical and Technological Means of Creating Complete Laws oraz 
dr Nazar Stetsyk, który wygłosił referat Technological Approach to Analysis and 
Constructing of Law-Making Activity. Ostatni referat w panelu anglojęzycznym pt. 
Legislation and the Political: Perspective of Critical Jurisprudence wygłosił dr Rafał 
Mańko.

Drugi dzień Zjazdu Stowarzyszenia rozpoczął się od ogłoszenia wyników 
konkursu „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i  sposobu działa-
nia – edycja 2017/2018” wraz z prezentacją najlepszej nagrodzonej pracy. Stowa-
rzyszenie już drugi raz ogłosiło i przeprowadziło ww. konkurs naukowy, którego 
współorganizatorami oraz fundatorami nagród byli: Wyższa Szkoła Informatyki 
i  Zarządzania z  siedzibą w  Rzeszowie, Wyższa Szkoła Humanitas w  Sosnowcu, 
Uczelnia Łazarskiego, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Au-
torskimi Twórców Dzieł Naukowych i  Technicznych  „KOPIPOL”. Fundatorem 
konkursu było Wydawnictwo Wolters Kluwer SA. Partnerem Konkursu był Uni-
wersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. W ka-
tegorii opublikowany artykuł naukowy finalistami konkursu zostali: I miejsce: dr 
Izabela Jankowska-Prochot za artykuł „Analiza prawna przepisów dotyczących 
przestępstw przeciwko wiarygodności faktur oraz skutki znowelizowanych regu-
lacji karnoprawnych w tym zakresie”, II miejsce: Agnieszka Kaczmarek i Wioletta 
Kudela za artykuł „Analiza i  skutki ustawy o  pomocy państwa w  wychowywa-
niu dzieci, tzw. »program Rodzina 500 plus«, III miejsce: dr Monika Krakowiak-
-Drzewiecka, dr Agnieszka Kristof, mgr Monika Kamińska za artykuł „Ustawa 
z 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta – założe-
nia a rzeczywistość”.  W tej kategorii przyznano także wyróżnienia: I wyróżnienie: 
mgr Katarzyna Grotkowska za artykuł „Zaostrzone reguły gry. Sytuacja rodzin 
osób uzależnionych od hazardu”, II wyróżnienie: dr Maciej Borski za artykuł „Czy 
zmiany w ustawie o pomocy społecznej wprowadzone ustawą z dnia 22.06.2017 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu ‘Za życiem’ realizują 
założenia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ‘Za życiem’?”, III wy-
różnienie ex aequo: mgr Karolina Radlak za artykuł „Ograniczenie konstytucyj-
nych wolności i praw obywatela a obowiązek szczepień w świetle projektu ustawy 
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z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych ludzi oraz niektórych innych ustaw” i dr Przemysław Przywora za ar-
tykuł „Problematyka ograniczeń w dostępie do napojów alkoholowych na tere-
nie gminy po nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi z  2018 r. Analiza perspektywy konstytucyjnej”, IV wyróżnienie: 
mgr Monika Iwaniec za artykuł „Wybór sposobu realizacji celów gospodarczych 
przedsiębiorców w kontekście wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opo-
datkowania tj. ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja po-
datkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. dnia 14 czerwca 2016 r., poz. 846)”. 

Laureatami konkursu w  kategorii praca magisterska zostali: 1  miejsce: mgr 
Ewa Mazelanik za pracę „Analiza instytucjonalna ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. 
o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie 
art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 ustawy o transporcie drogowym”, promotor dr 
Magdalena Gurdek, 2 miejsce: mgr Tomasz Sobolewski za pracę „Ustawa z dnia 
14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw”, promotor prof. dr hab. 
Paweł Chmielnicki, 3 miejsce: mgr Łukasz Antoniewicz za pracę „Wymiana in-
formacji podatkowych pomiędzy państwami UE”, promotor prof. dr hab. Paweł 
Chmielnicki. 

Pierwszą nagrodę w kategorii praca licencjacka otrzymał Piotr Olko za pracę 
„Zmiany w Kodeksie wyborczym przeprowadzone w 2018 roku”, promotor prof. dr 
hab. Paweł Chmielnicki. Drugiego i trzeciego miejsca w tej kategorii nie przyznano. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali także nagrody książkowe ufundowane przez Wy-
dawnictwo Wolters Kluwer S.A. Zwieńczeniem uroczystości były podziękowania 
prezesa Stowarzyszenia „Fontes” prof. dr. hab. Adama Sulikowskiego i wiceprezesa 
dr Eweliny Żelasko-Makowskiej dla współorganizatorów tego wydarzenia. Dyplo-
my uznania w podziękowaniu za pomoc w organizacji i wsparcie finansowe kon-
kursu naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FON-
TES otrzymali: prezes Zarządu Wydawnictwa Wolters Kluwer SA Włodzimierz 
Albin, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami 
Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL prof. dr hab. inż. 
Mieczysław Poniewski, skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządza-
nia Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL dr 
Zdobysław Kuleszyński, wiceprezydent Uczelni Łazarskiego ds. operacyjnych i fi-
nansowych dr Mieczysław Błoński, rektor Uczelni Łazarskiego dr hab. Maciej Ro-
galski, rektor Wyższej Szkoły Humanitas dr hab. prof. WSH Michał Kaczmarczyk, 
rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Często-
chowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, rektor Wyższej Szkoły Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie dr Wergiliusz Gołąbek.
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Następnie odbyła odbyła się III sesja plenarna zatytułowana Prawny i instytu-
cjonalny wymiar procesu prawotwórczego, którą moderował prof. nadzw. dr hab. 
Bolesław M. Ćwiertniak. Sesję otworzył prof. nadzw. UMCS dr hab. Andrzej Ko-
rybski referatem Odpowiedzialność władzy publicznej za stanowienie prawa (w 
perspektywie podejścia decyzyjnego). Kolejne referaty zaprezentowali: dr Artur Ko-
towski, Model racjonalnej i praworządnej decyzji jako model tworzenia prawa?, dr 
Marta Andruszkiewicz, Prawna ochrona języka narodowego – fakt czy postulat? dr 
Grzegorz Maroń, Religijny cel procesu prawotwórczego a konstytucyjność aktu nor-
matywnego, a po przerwie dr Maciej Borski, Opieka „wytchnieniowa” jako ważny 
instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami, dr Marek Woch, Nie-
równość w równości, czyli dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce na przy-
kładzie dzieci, kobiet ciężarnych, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku, 
dr Izabela Jankowska-Prochot, Intensyfikacja działań podejmowanych przez ustawo-
dawcę w celu ograniczenia przestępstw związanych z wystawianiem i posługiwaniem 
się sfałszowanymi fakturami. Skutki nowelizacji art. 237 par. 3 KPK oraz mgr Miro-
sław Machoń, Bezdroża prawa na drogach leśnych.

Równolegle do III sesji, prowadzona i moderowana przez prof. dr. hab. Adama 
Sulikowskiego była IV sesja plenarna, poświęcona zagadnieniu praktyki tworzenia 
prawa. W ramach tej części konferencji naukowej wygłoszono dziewięć referatów. 
Jako pierwszy przedstawił referat prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik, zatytułowany 
Wybrane zagadnienia skuteczności instytucji prawnych w  działaniach ekonomicz-
nych. Dalszą część sesji wypełniły wystąpienia dr Magdaleny Gurdek, Nowelizacja 
ustawy o samorządzie gminnym ustawą z dnia 11 stycznia 2018 jako negatywny przy-
kład praktyki tworzenia prawa, dr Katarzyny Płonki-Bielenin, Gminne akty prawa 
miejscowego wydawane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wnioski i postulaty, dr Anny 
Fei-Paszkiewicz, Rozporządzenie zmieniające i ustalające granice jednostek samorzą-
du terytorialnego – mechanizm tworzenia, specyfika i charakter prawny i dr. Pawła 
Falenty, Praktyka tworzenia prawa na podstawie istotnych założeń projektowanej 
ustawy o biegłych sądowych. Dylematy prawne i praktyczne. Po przerwie kawowej 
wznowiono obrady. W ramach tej sesji kolejne wystąpienia zaprezentowali: dr Jacek 
Srokosz, Tworzenie prawa przez ekspertów – zarys koncepcji merytokratycznch i ich 
zastosowanie podczas procesu legislacyjnego, mgr Katarzyna Grotkowska, Co uzasad-
nia uzasadnienie ustawy?, dr Aleksandra Stopova-Kozioł, Zasada autonomii prawa 
Unii i jej wpływ na powstanie nowych norm prawnych oraz instytucji unijnych. Uwag 
kilka o wpływie założeń ideologicznych na prawo oraz dr Adam Drozdek, Wpływ 
unijnego prawa celnego na polskie regulacje z zakresu prawa podatkowego – kierunki 
przeobrażeń i zmian na przykładzie akcyzy.

Wystąpienia wszystkich prelegentów były szeroko komentowane przez modera-
torów,  a każdemu panelowi towarzyszyła burzliwa dyskusja wszystkich jej uczest-
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ników. Podsumowania obrad dokonał prezes Stowarzyszenia Badań nad Źródłami 
i Funkcjami Prawa „Fontes” Prof. dr hab. Adam Sulikowski. Podkreślił interdyscy-
plinarny charakter międzynarodowej konferencji naukowej oraz wysoką jakość 
prezentowanych tematów. Przekazał uczestnikom informacje dotyczące publikacji 
prezentacji konferencyjnych, co będzie stanowiło znakomite zwieńczenie tego mię-
dzynarodowego wydarzenia naukowego.

  
dr Dobrochna Minich
dr Anna Rogacka-Łukasik





LIST

Drodzy Czytelnicy, Sympatycy Forum Myśli Instytucjonalnej!

Korzystając z – jak zawsze – gościnnych szpalt biuletynu FONS, przekazujemy 
kilka informacji o działalności Forum Myśli Instytucjonalnej. W poprzednim ko-
munikacie zaprezentowaliśmy najnowszą książkę naszego stowarzyszenia pt. „Zro-
zumieć kapitalizm. Ujęcie ewolucyjno-instytucjonalne” pod redakcją Anny Ząb-
kowicz, Macieja Miszewskiego, Pawła Chmielnickiego i  Sławomira Czecha. Tym 
razem jest nam miło poinformować, że całe opracowanie można pobrać jako e-bo-
oka ze strony www.forummi.pl. Wierzymy, że znajdą w niej Państwo wartościowy 
materiał do lektury i  przemyśleń. Zapraszamy do jej „ściągania” i  zachęcamy do 
rozpowszechniania wśród wszystkich zainteresowanych. 

Poza tym udało się nam odbyć drugie Walne Zebranie Członków, które bardzo 
pozytywnie nastroiło nas do podejmowania nowych inicjatyw. Wśród nich chcie-
liśmy zwrócić uwagę na przygotowywaną międzynarodową konferencję pt. „In-
stitutions and Development. Designing Economic Order for 21st Century”, która 
odbędzie się w listopadzie 2019 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Wydarzenie organizujemy pod patronatem sieci badawczej World Interdisciplina-
ry Network for Institutional Research i liczymy na szerokie uczestnictwo badaczy 
zajmujących się problematyką instytucjonalną. Przewidujemy też organizację osob-
nych sekcji prawniczej i filozoficznej, by wykroczyć poza ramy samej ekonomii. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa! Więcej bieżących informacji będzie się 
ukazywać na stronie Forum. 

 Z instytucjonalnym pozdrowieniem,
Sławomir Czech

Forum Myśli Instytucjonalnej





STATUT
STOWARZYSZENIA BADAŃ 

NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJAMI PRAWA





ROZDZIAŁ 1 

Cele działalności i sposoby ich realizacji

§ 1 

1. Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa zwane dalej Stowa-
rzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nieza-
robkowych w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, 
w szczególności dotyczącej organizowania i prowadzenia badań naukowych. 

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska. 
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.
5. Stowarzyszenie może należeć do międzynarodowych organizacji naukowych 

na warunkach określonych w ich statutach.
6. Stowarzyszenie może należeć do związku stowarzyszeń, w tym do związku 

którego założycielami i członkami są inne osoby prawne, o ile nie mają celów za-
robkowych.

7. Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną z chwilą dopełnienia warunków 
i czynności określonych ustawą.

§ 2 

Celami działalności Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie nauki, szkol-
nictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U.2016.1817 t.j.), w szczególności poprzez:

1) prowadzenie badań naukowych nad źródłami pochodzenia prawa i  jego 
funkcjami,

2) egzegezę formalnych i nieformalnych reguł ładu aksjonormatywnego,
3) poznanie przyczyn wprowadzania do obiegu społecznego poszczególnych 

norm prawnych oraz ich następstw społecznych i gospodarczych,
4) ustalenie treści reguł działania, jakimi posługuje się człowiek we wszystkich 

aspektach swojej egzystencji i wzajemnych powiązań pomiędzy regułami o których 
wiedza agregowana jest w ramach różnych zbiorów informacji,

5) uporządkowanie i modernizację wiedzy na temat celów działania człowieka 
– istoty społecznej i sposobów realizacji tych celów, w szczególności na temat prze-
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słanek i  sposobów wywierania presji na proces tworzenia aktów prawnych przez 
osoby indywidualne i podmioty zbiorowe,

6) ustalenie zależności między instytucjami lub regułami formalnymi i niefor-
malnymi, o których wiedza agregowana jest w ramach różnych zbiorów informacji, 
w tym poprzez rozpoznanie podstawowych kategorii reguł, celów działania, korzy-
ści, obciążeń i podmiotów mających wpływ na wprowadzanie do systemu społecz-
no-gospodarczego nowych norm prawnych,

7) upowszechnianie lub wspieranie działalności w  zakresie upowszechniania, 
wyników badań naukowych nad źródłami pochodzenia prawa i  jego funkcjami, 
w różnych formach, w tym również w formie finansowej.

2. Cele określone w ust. 1 realizowane są w szczególności poprzez: 
1) interdyscyplinarne podejście do badań ładu aksjonormatywnego, w tym łą-

czenie osiągnięć różnych dziedzin nauk społecznych, jak prawo, socjologia, ekono-
mia, psychologia, historia, politologia, antropologia,

2) wypracowanie założeń teoretycznych i metod badawczych dotyczących sys-
temu reguł działania obowiązujących we współczesnym społeczeństwie demokra-
tycznym, 

3) przygotowanie i prowadzenie projektów badawczych,
4) tworzenie warunków do naukowej wymiany intelektualnej, w tym poprzez 

organizowanie odczytów, seminariów i konferencji,
5) szerokie rozpowszechnienie wyników badań, w tym poprzez publikacje na-

ukowe i popularnonaukowe, wystąpienia w mediach, raporty z badań udostępniane 
organom państwowym i  organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność 
związaną z tworzeniem norm prawnych,

6) współpracę naukową z osobami fizycznymi i podmiotami zbiorowymi któ-
rych przedmiot działalności dotyczy celów działalności Stowarzyszenia. 

3. Ponadto celem Stowarzyszenia jest udzielanie nieodpłatnej pomocy praw-
nej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa w rozumieniu art. 4 ust. 
1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.). 

4. Cele Stowarzyszenia określone w ust. 1 i 3 mogą być realizowane w ramach 
działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego. Przychód z działalno-
ści odpłatnej pożytku publicznego prowadzonej przez Stowarzyszenie służy wyłącz-
nie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

5. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu 
społeczności i nie prowadzi działalności gospodarczej. 

6. Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzy-

szenia w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, 
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z którymi członkowie, członkowie władz oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają 
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w  linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w  linii bocznej 
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków 
władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz 
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członko-
wie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 2 

Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty 
członkostwa oraz prawa i obowiązki członków

§ 3 

1. Stowarzyszenie liczy co najmniej piętnastu członków mających pełną zdol-
ność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych.

2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej mogą należeć do Stowarzyszenia, zgodnie z  przepisami obowiązującymi 
obywateli polskich.

3. Osoba prawna może być wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 4 

1. Członek Stowarzyszenia może być:
1) członkiem zwyczajnym,
2) członkiem wspierającym,
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3) członkiem honorowym.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych i  pełnię praw publicznych, akceptująca cele działalności 
Stowarzyszenia.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, któ-
ra zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową, organiza-
cyjną lub wsparcie naukowe. Członek wspierający będący osobą prawną działa we 
władzach Stowarzyszenia przez właściwy organ lub przez pisemnie umocowanego 
przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 
wkład w realizację celów Stowarzyszenia.

§ 5 

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, 
na podstawie pisemnej deklaracji członkostwa.

2. Deklarację członkostwa przyjmuje członek Zarządu i poddaje ją pod obrady 
Zarządu wraz ze swoją opinią pisemną.

3. Nadanie godności członka honorowego następuje na mocy uchwały Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu.

§ 6 

1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do wybieralnych władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć we wszelkich przedsięwzięciach naukowych i popularnonau-

kowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) zgłaszać i prowadzić projekty badawcze, po uprzednim uzgodnieniu tema-

tu projektu badawczego z władzami Stowarzyszenia,
4) otrzymywać pomoc naukową ze strony innych członków Stowarzyszenia 

przy realizacji projektów badawczych uzgodnionych z władzami Stowarzyszenia,
5) posługiwać się odznakami i symbolami Stowarzyszenia przy realizacji ce-

lów działalności Stowarzyszenia,
6) przedkładać projekty uchwał władz Stowarzyszenia, których jest członkiem. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania postanowień statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów działalności Stowarzyszenia, w tym 

do pracy przynajmniej przy jednym zakończonym projekcie badawczym na trzy lata,
3) popularyzowania celów, metod i rezultatów badawczych Stowarzyszenia,
4) świadczenia pomocy naukowej na rzecz innych członków Stowarzyszenia 
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pracujących przy projektach badawczych uzgodnionych z  władzami Stowarzy-
szenia, w szczególności poprzez udzielanie wskazówek i porad, ułatwianie nawią-
zania kontaktu ze specjalistami, konsultowanie i ocenianie inicjatyw badawczych, 

5) opłacania do dnia 30 czerwca każdego roku składki członkowskiej.

§ 7 

1. Do członków wspierających przepisy § 6 ust. 1 pkt 2-6 oraz ust. 2 pkt 1, 3 i 
4 stosuje się odpowiednio.

2. Członek honorowy ma prawo brać udział w posiedzeniach Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym. Do członków honorowych przepi-
sy § 6 ust. 1 pkt 2-5 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 8 

1. Każdy członek Stowarzyszenia może z niego wystąpić. Oświadczenie o wystą-
pieniu ze Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd. Zarząd niezwłocznie stwierdza ustanie 
członkostwa na skutek:

1) złożenia oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
2) śmierci, 
3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
4) prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu praw publicznych,
prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu.

2. Zarząd może stwierdzić ustanie członkostwa na skutek:
1) zalegania z opłaceniem składki członkowskiej przez dwa pełne okresy płat-

ności,
2) odmowy uczestnictwa członka zwyczajnego w projekcie badawczym przez 

okres czterech lat z winy członka, rażącego naruszenia postanowień statutu i in-
nych uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa przysługu-

je odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 1 miesią-
ca od doręczenia odpisu uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu. 

4. Walne Zebranie Członków rozpoznaje odwołanie na najbliższym posiedze-
niu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie stwierdzenia ustania człon-
kostwa jest ostateczna.

§ 9 

1. Termin, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 i w § 8 ust. 2 pkt 1, rozpoczyna 
bieg 1 lipca każdego roku. Do biegu terminu nie wlicza się okresu pomiędzy datą 
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przyjęcia członka do Stowarzyszenia, a najbliższą datą, o której mowa w zdaniu po-
przednim. 

2. Projekt badawczy uważa się za zakończony z chwilą przyjęcia sprawozdania 
z projektu przez Komisję Rewizyjną. 

 

ROZDZIAŁ 3 

Władze, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu 
oraz ich kompetencje

§ 10

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Konwent Godności Honorowych,
5) Rada Naukowa.

2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W spra-
wach, w których statut nie określa właściwości innych władz Stowarzyszenia, podej-
mowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.

3. Zarząd wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków i  kieruje pracami 
Stowarzyszenia w sprawach bieżących.

4. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

§ 11

1. Walne Zebranie Członków tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków 

spośród członków zwyczajnych, na okres 5 lat, w głosowaniu tajnym zwykłą więk-
szością głosów. 

3. Można kandydować na jedno stanowisko we władzach wybieralnych Stowa-
rzyszenia. 

Celem przeprowadzenia wyborów Walne Zebranie Członków powołuje ze swe-
go składu komisję skrutacyjną w składzie 3 osób. Członkami komisji skrutacyjnej 
nie mogą być członkowie wybieralnych władz Stowarzyszenia ani osoby kandydu-
jące do wybieralnych władz Stowarzyszenia. 
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4. Jeżeli na dane stanowisko we władzach wybieralnych Stowarzyszenia zgłoszo-
no tylko jedną kandydaturę, wybór może być dokonany przez aklamację.

5. Po upływie kadencji, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i organów Od-
działu pełnią swoje obowiązki do chwili wyboru nowych członków. 

6. Nie może być członkiem Zarządu osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 12

1. Do członkostwa we władzach wybieralnych Stowarzyszenia stosuje się odpo-
wiednio § 8. 

2. Uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w drodze wy-
borów uzupełniających przeprowadzanych na najbliższym posiedzeniu Walnego 
Zebrania Członków. 

3. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio § 11, z tym że kaden-
cja członka władz wybieralnych Stowarzyszenia wybranego w wyborach uzupełnia-
jących trwa do końca kadencji władzy, do której został wybrany.

 
§ 13

1. O ile statut nie stanowi inaczej, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały 
zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej jednej czwartej członków zwy-
czajnych Stowarzyszenia. W wypadku braku kworum Zarząd tego samego dnia zwołuje 
Walne Zebranie Członków w drugim terminie. Walne Zebranie Członków podejmuje 
uchwały w drugim terminie zwykłą większością głosów członków obecnych. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może wybierać i wykonywać prawo głosu 
na Walnym Zebraniu Członków za pośrednictwem pisemnie umocowanego pełno-
mocnika wybranego spośród innych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Odpis 
pełnomocnictwa dołącza się do protokołu posiedzenia. 

3. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwoływane jest z inicjatywy:
1) Prezesa,
2) Zarządu, 
3) Komisji Rewizyjnej,
4) jednej czwartej członków zwyczajnych zgłoszonej na piśmie do Zarządu 

lub Komisji Rewizyjnej.
4. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków odbywa się nie rzadziej niż jeden 

raz w roku. 
5. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków organizuje Zarząd. O miejscu, ter-

minie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed 
terminem posiedzenia.



FONS 2018/3 (10)146

6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezes lub wyznaczony przez 
niego Wiceprezes.

7. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególną pilnością sprawy, uchwa-
ła Walnego Zebrania Członków może być podjęta w trybie obiegu korespondencji. Prze-
pisy § 14 ust. 5 – 9 stosuje się odpowiednio. Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta 
w trybie obiegu korespondencji może zostać uchylona na najbliższym posiedzeniu Walne-
go Zebrania Członków na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej albo przynajmniej jednej 
szóstej członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na posiedzeniu. 

8. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
1) określanie celów działalności i metod badawczych Stowarzyszenia,
2) zatwierdzanie planu projektów badawczych Stowarzyszenia, 
3) uchwalenie statutu i jego zmian,
5) uchwalanie budżetu, 
6) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) rozpatrywanie sprawozdań z zakończonych projektów badawczych,
8) rozpatrywanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
9) ustalanie wysokości świadczeń finansowych na rzecz Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania nieruchomościami stanowią-

cymi przedmiot praw Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań finansowych których 
wartość przekracza 100.000 zł,

11) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji,
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
13) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.

§ 14

1. Zarząd składa się z 7 członków: Prezesa, 4 Wiceprezesów, Sekretarza Zarządu 
i Skarbnika.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż je-
den raz w roku w terminie poprzedzającym posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków, w tym 

planu projektów badawczych i budżetu Stowarzyszenia,
2) gospodarowanie mieniem i  finansami Stowarzyszenia w  sprawach nie 

przekraczających zwykłego zarządu,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
4) podejmowanie uchwał w  zakresie spraw osobowych członków, w  tym 

przyjęcia do Stowarzyszenia i stwierdzenia ustania członkostwa,
5) koordynowanie przedsięwzięć wydawniczych i innych form uspołecznia-

nia wyników projektów badawczych Stowarzyszenia,
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6) wnioskowanie o nadanie albo pozbawianie godności członka honorowego.
4. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej 4 członków Zarządu. W razie równej liczby głosów roz-
strzyga głos Prezesa.

5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także w trybie obiegu korespon-
dencji. Uchwała w trybie obiegu korespondencji podejmowana jest na wniosek Pre-
zesa. 

6. W trybie obiegu korespondencji Prezes zwraca się do pozostałych członków 
Zarządu o oddanie głosu w taki sam sposób. Do podejmowania uchwał w trybie 
obiegu korespondencji ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

7. Niezwłocznie po zakończeniu obiegu korespondencji Prezes informuje pozo-
stałych członków Zarządu o wyniku głosowania. 

8. O  podjęciu uchwały Zarządu w  trybie obiegu korespondencji Prezes nie-
zwłocznie zawiadamia członków Stowarzyszenia. 

9. Uchwałę podjętą w  trybie obiegu korespondencji oraz dotyczące jej doku-
menty dołącza się do protokołu najbliższego posiedzenia Zarządu. 

§ 15

1. Prezes kieruje pracami Zarządu i podejmuje inne czynności w sprawach bie-
żących Stowarzyszenia, w szczególności:

1) zwołuje Walne Zebranie Członków i posiedzenie Zarządu,
2) przygotowuje projekty uchwał Zarządu i  Walnego Zebrania Członków, 

w tym uchwały w sprawie celów i metod badawczych Stowarzyszenia, 
3) przyjmuje wnioski w sprawie projektów badawczych i poddaje je pod ob-

rady Zarządu wraz ze swoją opinią,
4) występuje z inicjatywą w sprawie aplikowania Stowarzyszenia o środki na 

działalność statutową,
5) występuje z  inicjatywą w sprawie przedsięwzięć wydawniczych i  innych 

form rozpowszechniania wyników projektów badawczych Stowarzyszenia.
11. Pierwszy Wiceprezes działa w imieniu Prezesa we wszystkich sprawach, za wy-

jątkiem czynności należących do wyłącznej właściwości Prezesa. Pierwszego Wicepre-
zesa wybiera Walne Zebranie Członków na wniosek Prezesa, spośród Wiceprezesów. 

2. Wiceprezes działa w zakresie spraw wyznaczonych przez Prezesa. W szcze-
gólności Prezes może powierzyć Wiceprezesowi koordynację prac przy poszczegól-
nych projektach badawczych.

3. Sekretarz Zarządu prowadzi dokumentację posiedzeń Walnego Zebrania 
Członków i Zarządu oraz korespondencję w sferze wewnętrznej i zewnętrznej Sto-
warzyszenia.
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4. Skarbnik prowadzi gospodarką finansową Stowarzyszenia, w  tym pobiera 
składki członkowskie i przygotowuje projekt budżetu Stowarzyszenia. Nie później 
niż do 31 marca każdego roku przedstawia Zarządowi informację o stanie finansów 
Stowarzyszenia, w tym o opłacaniu składek członkowskich. 

§ 16

1. Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków: Przewodniczącego, 5 Zastępców 
Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w  miarę potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż jeden raz w roku w terminie poprzedzającym posiedzenie Walnego Ze-
brania Członków. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie stanu gospodarowania mieniem i finansami Stowarzyszenia,
2) przyjmowanie sprawozdań z projektów badawczych,
3) dokonywanie oceny zakończonych projektów badawczych i przedstawianie jej 

pozostałym władzom Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków,
6) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli,
7) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
8) opiniowanie wniosku o utworzenie Oddziału oraz coroczna ocena jego dzia-

łalności.
4. Uprawnienia w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem i finansami Ko-

misja Rewizyjna wykonuje na podstawie planu kontroli przyjętego uchwałą Walnego Ze-
brania Członków. 

5. Uprawnienia o których mowa w ust. 4 obejmują prawo wglądu do wszystkich do-
kumentów wytwarzanych i przyjmowanych przez władze stowarzyszenia, a także prawo 
żądania wyjaśnień od członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej 4 członków Komisji Rewizyjnej. W razie równej liczby głosów 
rozstrzyga głos Przewodniczącego.

7. Do podejmowania uchwał Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 14 ust. 5-9.

§ 17

1. Przewodniczący kieruje pracami Komisji Rewizyjnej i  może brać udział 
w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

2. Zastępca Przewodniczącego działa w  zakresie spraw wyznaczonych przez 
Przewodniczącego. W  szczególności Przewodniczący może powierzyć Zastępcy 
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Przewodniczącego dokonanie oceny sprawozdań z poszczególnych projektów ba-
dawczych lub przeprowadzenie poszczególnych czynności kontrolnych.

3. Sekretarz Komisji Rewizyjnej prowadzi dokumentację posiedzeń Komisji Re-
wizyjnej.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą obejmować innych stanowisk we 
władzach Stowarzyszenia.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu 
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powi-
nowactwa lub podległości służbowej.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich 
funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej 
niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w  sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

7. Nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej osoba skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestęp-
stwo skarbowe.

§ 17 1 

1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej 
Oddziałami. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej. 

2. Oddział może być utworzony na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, 
jeżeli z pisemnym wnioskiem o utworzenie Oddziału wystąpi co najmniej 15 człon-
ków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek o utworzenie Oddziału przyjmuje Prezes, 
który przedstawia go na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, po uprzednim za-
sięgnięciu opinii Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków określa na-
zwę i siedzibę Oddziału. Oddział działa na obszarze jednego lub więcej województw.

3. Rozwiązanie Oddziału następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Człon-
ków. Walne Zebranie Członków może rozwiązać Oddział jeżeli:

1) liczba członków zwyczajnych Oddziału jest mniejsza niż 15,
2) Oddział nie realizuje zadań statutowych,
3) organ Oddziału dopuścił się rażącego naruszenia postanowień statutu Sto-

warzyszenia,
4) większość członków Oddziału wystąpiła z wnioskiem o jego rozwiązanie.

4. Wniosek o rozwiązanie Oddziału przyjmuje Prezes, który przedstawia go na 
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 
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§ 17 2 

1. Oddziały Stowarzyszenia mają jednakową strukturę organizacyjną. 
2. Struktura organizacyjna Oddziału obejmuje organy Oddziału oraz ogół 

członków Oddziału.

§ 17 3 

1. Organami Oddziału są:
1) Zarząd Oddziału,
2) Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Organy Oddziału są powoływane na mocy uchwały Zarządu, podjętej w gło-
sowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Komisji skrutacyjnej nie powołuje się. 

3. Kadencja organów Oddziału wynosi 3 lata. 
4. Jeżeli na dane stanowisko w organach Oddziału zgłoszono tylko jedną kandy-

daturę, wybór może być dokonany przez aklamację.
5. Członek Zarządu Oddziału może kandydować do Zarządu Stowarzyszenia. 
6. Przepisy o udziale członków zwyczajnych we władzach wybieralnych Stowa-

rzyszenia stosuje się odpowiednio do udziału członków zwyczajnych w organach 
Oddziału. 

7. Członek organu Oddziału może być odwołany przed upływem kadencji, na 
mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej na wniosek Zarządu. 

§ 17 4 

1. Zarząd Oddziału składa się z  3 członków: Prezesa Oddziału, Wiceprezesa 
Oddziału i Sekretarza Zarządu Oddziału.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rza-
dziej niż jeden raz w roku w terminie poprzedzającym posiedzenie Walnego Zebra-
nia Członków.

3. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy w szczególności:
1) wnioskowanie do Zarządu o przygotowanie projektu uchwały Walnego Ze-

brania Członków,
2) gospodarowanie mieniem i finansami Stowarzyszenia w zakresie ustalo-

nym uchwałą Zarządu, przy czym środki finansowe oddane do dyspozycji Od-
działu na dany rok kalendarzowy wynoszą przynajmniej 75 % wartości składek 
członkowskich wpłaconych przez członków Oddziału w roku poprzednim,

3) nie rzadziej niż dwa razy w roku zwoływanie zebrań członków Oddziału 
połączonych z seminarium naukowym poświęconym celom i metodom badaw-
czym Stowarzyszenia,
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4) podejmowanie uchwał w zakresie spraw osobowych członków Oddziału, 
w tym o przyjęciu do Oddziału i stwierdzeniu ustania członkostwa w Oddziale,

5) wnioskowanie o nadanie albo pozbawianie godności członka honorowego.
4. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają na posiedzeniu zwykłą większością gło-

sów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Oddziału. 
5. Prezes Oddziału zwołuje posiedzenia Zarządu Oddziału i kieruje jego pracami.
6. Wiceprezes Oddziału działa w zakresie spraw wyznaczonych przez Prezesa Od-

działu. W szczególności Prezes Oddziału może powierzyć Wiceprezesowi Oddziału 
koordynację prac przy organizacji poszczególnych zebrań członków Oddziału.

7. Sekretarz Zarządu Oddziału prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu Od-
działu oraz korespondencję w sferze wewnętrznej i zewnętrznej Oddziału.

8. Członek Zarządu Oddziału może otrzymywać wynagrodzenie za czynności 
wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Roczne wynagrodzenie członka Zarzą-
du Oddziału nie może być wyższe niż 20 % wartości składek członkowskich wpła-
conych przez członków Oddziału w roku poprzednim. Pozostałe zasady ustalania 
wynagrodzenia członka Zarządu Oddziału ustala Zarząd. 

§ 17 5 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z  3 członków: Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Oddziału, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Od-
działu i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Oddziału.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, jed-
nak nie rzadziej niż jeden raz w roku w terminie poprzedzającym posiedzenie Wal-
nego Zebrania Członków. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrolowanie stanu gospodarowania przez Oddział mieniem i finansami 

Stowarzyszenia,
2) dokonywanie oceny seminariów i innych przedsięwzięć naukowych orga-

nizowanych przez Oddział z punktu widzenia zgodności ich problematyki z ce-
lami i metodami badawczymi Stowarzyszenia,

3) przedkładanie Komisji Rewizyjnej sprawozdań ze swojej działalności, 
w tym z wyników kontroli i ocen o których mowa w pkt. 1 i 2.

4. Uprawnienia w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem i finansa-
mi Komisja Rewizyjna Oddziału wykonuje na podstawie planu kontroli przyjętego 
uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

5. Uprawnienia o których mowa w ust. 4 obejmują prawo wglądu do wszystkich 
dokumentów wytwarzanych i przyjmowanych przez Zarząd Oddziału, a także pra-
wo żądania wyjaśnień od członków zwyczajnych Oddziału.
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6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają na posiedzeniu zwykłą większością 
głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Oddziału.

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału kieruje jej pracami i może brać 
udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

8. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału działa w  zakre-
sie spraw wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału. 
W szczególności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału może powierzyć Za-
stępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału dokonanie oceny poszczegól-
nych seminariów i innych przedsięwzięć naukowych organizowanych przez Oddział.

9. Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału prowadzi dokumentację posiedzeń 
Komisji Rewizyjnej Oddziału.

10. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami Zarządu 
Oddziału ani obejmować innych stanowisk we władzach Stowarzyszenia.

§ 17 6 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może być członkiem tylko jednego Oddziału.
2. Członków Oddziału przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Oddziału, na pod-

stawie pisemnej deklaracji członkostwa i  stwierdzenia niezalegania z opłaceniem 
składki członkowskiej.

3. Każdy członek Oddziału może z niego wystąpić. Oświadczenie o wystąpieniu 
z Oddziału przyjmuje Zarząd Oddziału.

4. Zarząd Oddziału stwierdza ustanie członkostwa w Oddziale na skutek:
1) złożenia oświadczenia o wystąpieniu z Oddziału,
2) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu albo zawieszenia w prawach członka 

Stowarzyszenia, 
3) braku uczestnictwa członka z jego winy w zebraniach członków Oddziału 

przez okres jednego roku,
4) rażącego naruszenia postanowień statutu, regulaminu Oddziału lub uchwał 

organów Oddziału.
5. Od uchwały Zarządu Oddziału w  sprawie stwierdzenia ustania członkostwa 

w Oddziale przysługuje odwołanie do Zarządu, w terminie 14 dni od doręczenia odpisu 
uchwały Zarządu Oddziału. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Oddziału. 

6. Zarząd rozpoznaje odwołanie na najbliższym posiedzeniu albo w trybie obie-
gu korespondencji. Uchwała Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa 
w Oddziale jest ostateczna.
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§ 17 7 

1. Oddział prowadzi działalność na podstawie statutu Stowarzyszenia. 
2. Oddział może przyjąć regulamin określający jego szczegółową organizację 

i sposób działania. 
3. Regulamin Oddziału uchwala Zarząd Oddziału, po zasięgnięciu opinii Ko-

misji Rewizyjnej Oddziału. Uchwalony regulamin przedstawiany jest niezwłocznie 
Zarządowi. 

4. Zarząd w  każdym czasie może uchylić regulamin Oddziału w  całości lub 
w części, jeżeli jego postanowienia są niezgodne ze statutem Stowarzyszenia. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do zmian w regulaminie Oddziału.

§ 17 8 

1. Konwent Godności Honorowych Stowarzyszenia  Badań nad Źródłami 
i Funkcjami Prawa, zwany dalej „Konwentem”, składa się z siedmiu pełnoprawnych 
członków Stowarzyszenia, przy czym w skład Konwentu wchodzą:

1) Przewodniczący Konwentu,
2) Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,
3) czterech Członków Konwentu,
4) Sekretarz Konwentu.

2. Kadencja Konwentu jest równa kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prze-
pis § 11 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa sto-
suje się odpowiednio. 

3. Wyboru Przewodniczącego Konwentu, Sekretarza Konwentu i  Członków 
Konwentu dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Udziału w Kon-
wencie nie można łączyć z inną funkcją we władzach Stowarzyszenia, za wyjątkiem 
funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Nie ma ograniczeń co do liczby sprawo-
wanych kadencji przez osoby wchodzące w skład Konwentu. Do wyboru członków 
Konwentu § 11 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

4. Nie może być członkiem Konwentu osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. W przypadku wakującego miejsca w Konwencie jego skład podlega uzupeł-
nieniu w możliwie najkrótszym czasie. 

6. Do członków Konwentu § 19 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
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§ 17 9 

1. Do właściwości Konwentu należy:
1) na wniosek władz Stowarzyszenia lub z inicjatywy własnej, przygotowywanie 

projektów aktów kurtuazyjnych Walnego Zebrania Członków i Zarządu należących 
do relacji zewnętrznych Stowarzyszenia, w  szczególności takich jak: wystąpienia 
rocznicowe, deklaracje poparcia, wyrazy szacunku, gratulacje, kondolencje, 

2) nadawanie Odznak Organizacyjnych Stowarzyszenia, zwanych dalej „Odzna-
kami”,

3) przygotowanie projektu wniosku o nadanie albo pozbawianie godności człon-
ka honorowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,

4) przygotowywanie projektów Odznak i odznaki członkowskiej, 
5) przygotowywanie dyplomów członkowskich Stowarzyszenia Badań nad Źró-

dłami i Funkcjami Prawa,
6) przygotowywanie dyplomów nadania Odznaki oraz dyplomów nadania god-

ności członka honorowego,
7) określanie przebiegu czynności uroczystych podejmowanych przez władze 

Stowarzyszenia i czuwanie nad ich prawidłowym dokonaniem, w szczególności ta-
kich jak: wręczenie odznaki członkowskiej i dyplomu członkowskiego, wręczenie 
Odznaki i dyplomu potwierdzającego jej nadanie, nadanie godności członka hono-
rowego. 

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - 7 Konwent załatwia w porozumieniu 
z Zarządem Stowarzyszenia, który zabezpiecza środki finansowe na ich realizację.

§ 17 10

1. Uchwały Konwentu zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej czterech osób należących do Konwentu. W razie równej 
liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

2. Uchwały Konwentu mogą być podejmowane także w trybie obiegu korespon-
dencji. Uchwała w  trybie obiegu korespondencji podejmowana jest na wniosek 
Przewodniczącego. 

3. W trybie obiegu korespondencji Przewodniczący zwraca się do pozostałych 
członków Konwentu o oddanie głosu w taki sam sposób. Do podejmowania uchwał 
w trybie obiegu korespondencji ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

4. Niezwłocznie po zakończeniu obiegu korespondencji Przewodniczący infor-
muje pozostałych członków Konwentu o wyniku głosowania. 

5. Uchwałę podjętą w  trybie obiegu korespondencji oraz dotyczące jej doku-
menty dołącza się do protokołu najbliższego posiedzenia Konwentu. 
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§ 17 11

1. Konwent nadaje Odznaki z inicjatywy własnej lub na wniosek pięciu Człon-
ków Stowarzyszenia. 

2. Wniosek o nadanie określonej kategorii Odznaki jest składany na ręce Sekre-
tarza Konwentu i powinien zawierać dane podmiotu przedstawionego do wyróżnie-
nia oraz szczegółowe uzasadnienie. 

§ 17 12

1. Nadaną przez Konwent Odznakę wraz z dyplomem, odznakę członkowską 
wraz z  dyplomem oraz dyplom nadania godności członka honorowego wręcza 
Przewodniczący Konwentu albo Prezes Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Przewodni-
czący Konwentu nie może dopełnić tej czynności osobiście.

2. Wręczenie Odznaki powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający osią-
gnięcia i zasługi podmiotów, którym Odznaka została nadana. 

3. Wręczenie o którym mowa w ust. 2 dokonywane jest w trakcie Walnego Zgro-
madzenia lub w innych godnych okolicznościach.

§ 17 13

1. Konwent nadaje trzy kategorie Odznak Organizacyjnych: 
1) Odznaka Honorowa „Fontes”,
2) Odznaka Zasłużonego Członka „Fontes”, 
3) Odznaka Członka Założyciela „Fontes”. 

2. Odznaki określone w ust. 1 są nadawane wraz z dyplomem.
3. Nadane Odznaki oraz odznaki członkowskie powinny być noszone w sposób 

godny i uroczyście.

§ 17 14

1. Odznaka Honorowa „Fontes” w kolorze niebieskim na podkładzie metalo-
wym noszona na wstędze jest nadawana za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia oso-
bom fizycznym lub prawnym nie będącym członkami Stowarzyszenia, z tytułu wy-
bitnych zasług dla Stowarzyszenia. W szczególności przesłanką nadania może być:

 − promowanie celów naukowych Stowarzyszenia w świecie nauki i na forum pu-
blicznym,

 − zapewnienie znacznych środków finansowych na działalność Stowarzyszenia,
 − znaczna pomoc w pracach organizacyjnych Stowarzyszenia. 
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Odznaka Honorowa „Fontes” nadawana jest z mocy prawa wszystkim człon-
kom honorowym Stowarzyszenia. 

2. Odznaka Zasłużonego Członka „Fontes” w kolorze zielonym na podkładzie 
metalowym noszona na wstędze jest nadawana członkom wybitnie zasłużonym dla 
Stowarzyszenia. W szczególności przesłanką nadania może być:

 − zakończona sukcesem realizacja projektu badawczego Stowarzyszenia,
 − zajęcie wysokiego miejsca w konkursie naukowym pracą badawczą promu-

jącą cele naukowe Stowarzyszenia,
 − promowanie celów naukowych Stowarzyszenia na forum publicznym,
 − pozyskanie znacznych środków finansowych na działalność Stowarzyszenia,
 − znaczny wkład w prace organizacyjne Stowarzyszenia. 

3. Odznaka Członka Założyciela „Fontes” w  kolorze fioletowym na podkła-
dzie metalowym noszona na wstędze nadawana jest osobom, które przystąpiły do 
Stowarzyszenia przed datą jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, to jest 
przed dniem 17 października 2012 r. Odznaka Członka Założyciela „Fontes” może 
być nadana pod warunkiem uprzedniego pokrycia przez osobę uhonorowaną kosz-
tów wytworzenia odznaki określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

4. Odznaka członkowska Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Pra-
wa w  formie tarczy metalowej koloru czerwonego z  insygniami złotymi wręcza-
na jest wraz z dyplomem członkowskim na Walnym Zebraniu Członków, każde-
mu nowemu członkowi Stowarzyszenia, jeżeli opłacił składkę członkowską. Osoba 
wręczająca odznakę wygłasza formułę: „proszę przyjąć tę odznakę w dowód uzna-
nia dla odwagi w poszukiwaniu nowych dróg poznania prawa”, natomiast członek 
przyjmujący odznakę odpowiada: „niech tej odwagi nigdy mi nie zabraknie”.

§ 17 15

1. Odznaka tej samej kategorii może być nadana tylko raz. 
2. W  szczególnie uzasadnionych przypadkach określona kategoria Odznaki 

może być nadana jako wyróżnienie pośmiertne.
3. Osoby uhonorowanej określoną kategorią Odznaki nie można pozbawić pra-

wa do niej w żadnym czasie i pod żadnym pozorem. Nadana Odznaka stanowi wła-
sność osoby uhonorowanej od momentu jej nadania.

§ 17 16

1. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki członkowskiej, 
Odznaki albo dyplomu ich nadania - może nastąpić wydanie duplikatu Odznaki lub 
wtórnika dyplomu. Za wydany duplikat Odznaki lub wtórnik dyplomu pobiera się 
opłatę w wysokości kosztów ich wytworzenia.
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2. Fakt wydania wtórnika dyplomu, względnie duplikatu odznaki członkowskiej 
albo Odznaki odnotowuje się w  prowadzonych Księdze Ewidencyjnej Nadanych 
Odznak Honorowych Fontes.

3. Księgę Ewidencyjną nadanych odznak członkowskich, Odznak, godności 
członka honorowego oraz obsługę kancelaryjno-techniczną w tym zakresie prowa-
dzi Sekretarz Konwentu.

§ 17 17

1. Rada Naukowa Stowarzyszenia  Badań nad Źródłami i  Funkcjami Prawa, 
zwana dalej „Radą”, składa się z pięciu pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, 
przy czym w skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady,
2) Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,
3) dwóch Wiceprzewodniczących Rady,
4) Sekretarz Rady.

2. Kadencja Rady jest równa kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przepis § 
11 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa stosuje się 
odpowiednio. 

3. Wyboru Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady i Członków Rady doko-
nuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród osób posiadających sto-
pień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy. Nie ma ograniczeń co 
do liczby sprawowanych kadencji przez osoby wchodzące w skład Konwentu. Do 
wyboru członków Rady § 11 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

4. Nie może być członkiem Rady osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. W przypadku wakującego miejsca w Radzie jego skład podlega uzupełnieniu 
w możliwie najkrótszym czasie. 

6. Do członków Rady § 19 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów w obec-

ności co najmniej trzech osób należących do Konwentu. Ponadto do trybu pracy 
Rady przepisy § 17 10 stosuje się odpowiednio. 

§ 17 18

1. Do właściwości Rady należy:
1) określanie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z 1% po-

datku dochodowego od osób fizycznych,
2) określanie przeznaczenia środków finansowych pozyskiwanych przez Sto-

warzyszenie jako koszty pośrednie w ramach konkursu na projekt badawczy albo 
na realizację zadania publicznego, 
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3) opiniowanie projektów uchwał w sprawie celów i metod badawczych Sto-
warzyszenia oraz wniosków w sprawie projektów badawczych. 
2. Nieważna jest czynność władz Stowarzyszenia podjęta z pominięciem stano-

wiska lub opinii Rady, o których mowa w ust. 1. 
3. Negatywna opinia Rady w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 zobowiązuje 

władzę Stowarzyszenia procedującą sprawę do odroczenia rozstrzygnięcia sprawy na 
czas nie krótszy niż jeden miesiąc i  sprawdzenia zasadności podjęcia uchwały zgod-
nie z przedstawionym projektem lub uwzględnienia wniosku. Do projektów uchwał lub 
wniosków procedowanych ponownie, przepis zdania poprzedzającego stosuje się. 

ROZDZIAŁ 4 

Sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań, uzyskiwania 
środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich

§ 18

1. W sferze praw i obowiązków publicznych Stowarzyszenie reprezentuje Prezes. 
2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składa Prezes 

lub inny członek Zarządu pisemnie umocowany przez Prezesa.
3. W sprawach gospodarowania mieniem i finansami Stowarzyszenia przekra-

czających zakres zwykłego zarządu Prezes składa oświadczenia woli za uprzednią 
zgodą Walnego Zebrania Członków wyrażoną w formie uchwały. Do spraw prze-
kraczających zakres zwykłego zarządu należy w szczególności rozporządzanie nie-
ruchomościami będącymi we władaniu Stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań 
finansowych których wartość przekracza 100.000 zł. 

§ 19

1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spad-
ków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzysze-
nia oraz z ofiarności publicznej.

2. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji ce-
lów statutowych.

3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje na działalność statutową, w  tym 
dotacje na projekty badawcze, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

4. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
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5. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykony-
wane w związku z pełnioną funkcją. Roczne wynagrodzenie członka Zarządu nie 
może być wyższe niż 6.000,00 zł. Pozostałe zasady ustalania wynagrodzenia członka 
Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.

6. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach 
z  nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w  jej 
uchwale.

§ 20

Wysokość składki członkowskiej ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania 
Członków, podejmowaną na wniosek Zarządu. 

ROZDZIAŁ 5 

Zasady dokonywania zmian statutu i sposób zakończenia 
działalności 

§ 21

1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Sto-
warzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. 

2. Do głosowania w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia przepisu § 13 ust. 2 i 
6 nie stosuje się.

§ 22

W uchwale o  rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 
sposób przeprowadzenia likwidacji, w  tym przeznaczenie środków finansowych 
i składników mienia Stowarzyszenia.

§ 23  

W  sprawach nieuregulowanych w  niniejszym Statucie zastosowanie znajdą 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.




