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I. Słowo wstępne  

 

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

„Fontes”; 

Nasza redakcja oddaje Państwu ostatni, tegoroczny numer "Fons". 

Wraz z niniejszym numerem, nasze czasopismo zmienia charakter: z informacyjno-naukowego na 

naukowo-informacyjny. Znajduje to odzwierciedlenie, również w zmianie tytułu czasopisma. Oczywiście 

pozostaje biuletynem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, ale rozpoczynamy 

publikację myśli i wypowiedzi, w ujęciu stricte naukowym (w tym numerze dwa artykuły i dwie recenzje 

książek naukowych). Za rok poddamy „Fons” parametryzacji MNiSW. 

Kolejnym nowym elementem w działaniu „Fons” jest dokooptowanie do redakcji pana magistra 

Mirosława Machonia. Pan magister kończy dysertację doktorską pod kierunkiem promotora, profesora Józefa 

Filipka. Dokładniej osobę nowego Zastępcy Redaktora Naczelnego przedstawiamy Naszym Czytelnikom                   

w wywiadzie zamieszczonym na łamach numeru. 

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

doktorantów, bądź magistrantów), recenzji książek naukowych, informacji na temat prac naukowych członków 
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„Fontes” oraz wszelkich innych ciekawych oraz użytecznych wieści dla Naszych Czytelników  (w szczególności 

informacji o konferencjach, projektach naukowych, bądź konkursach). 

Korzystając z okazji pragnę – imieniem redakcji oraz jej stałych współpracowników - złożyć Naszym 

Czytelnikom najlepsze życzenia świąteczne oraz noworoczne. 

 

Redaktor Naczelny „Fons” 

 

Piotr Feczko 
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II. Artykuły 

 

A. 

 

dr Olgierd Kucharski 

adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

Ratio legis składki wypadkowej i jej wpływ na warunki pracy 

 

 

1.  Prawo stanowione, ze swej istoty, służy realizacji celów zamierzonych przez jego twórcę.                         

W procesie legislacyjnym powinny być dokładnie rozważane konsekwencje jakie niesie regulacja, dla życia 

społecznego. W szczególności powinny być określone korzyści jak i koszty jakie poniosą zarówno twórcy 

jak i adresaci regulacji. Jednak regulacje prawne, w działaniu często, przynoszą również efekty nie 

zamierzone przez twórców.  

Dlatego, do oceny ich funkcjonowania konieczna jest analiza efektów działania w praktyce obrotu 

prawnego. W swoim artykule poprzestanę na analizie spełniania przez regulację, dotyczące składki 

wypadkowej, celów partykularnych, z perspektywy normatywnej, a wiec analizy regulacji prawnej oraz 

praktyki jej stosowania. Gwoli wyjaśnienia należy wspomnieć, że pojęcie ratio legis użyte w tytule, 

rozumiem w najszerszym znaczeniu, a więc nie tylko jako określenie stricte celów ustawodawcy, ale w 

ogóle celów partykularnych.  

 

2.  Na początku należy wyjaśnić genezę, pojęcie oraz mechanizmy funkcjonowania składki wypadkowej 

w systemie prawnym. Geneza regulacji prawnej jest związana z faktem, że ustawodawca postanowił 

przyznać szczególną pozycję ofiarom wypadków w pracy1. Ich sytuacja prawna jest regulowana odmiennym 

aktem, niż pozycja osób niezdolnych do pracy z innych przyczyn2. Uprzywilejowanie tej grupy ofiar jest 

związane z przyczynami ekonomicznymi i społecznymi, aczkolwiek w doktrynie budzi pewne spory3. 

Źródeł odpowiedzi na pytanie, dlaczego ustawodawca korzystniej traktuje  ofiary wypadków w pracy należy 

szukać w zasadzie, że osobie zatrudnionej nie powinna stać się krzywda w trakcie wykonywanej pracy, że 

ma osiągnąć wiek emerytalny w dobrym stanie zdrowia nie pogorszonym warunkami pracy.  

                                                                 
1 Historię kształtowania tego ubezpieczenia można znaleźć min. w pracy J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 

2001, s. 230 i n. 
2 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst 

jednolity Dz. U. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) zwana dalej ustawą wypadkową. 
3 J. Jończyk,…, s. 228 i n. 
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Do takiego wniosku prowadzi sama konstrukcja definicji wypadku w pracy oraz choroby 

zawodowej. Wypadkiem w pracy jest zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, mające 

związek z wykonywaną pracą, powodujące uraz lub śmierć4. W licznych orzeczeniach sądowych 

doprecyzowano, co oznaczają poszczególne przesłanki tej definicji. W szczególności wskazano, że przez 

nagłość zdarzenia rozumie się czas wystąpienia skutków zdarzenia w ciągu jednej dniówki roboczej, 

ponieważ jeżeli negatywny skutek na zdrowiu pracownika ujawni się po dłuższym działaniu czynników 

szkodliwych w środowisku pracy, to powinno być takie zdarzenie kwalifikowane jako choroba zawodowa5. 

Przesłanką najbardziej sporną jest określenie, że do wypadku w pracy doszło na wskutek przyczyny 

zewnętrznej. Nie budzą wątpliwości okoliczności typowe, których jest najwięcej, natomiast powodują 

kontrowersje w zakresie ich kwalifikacji, zawały serca, lub udary. Najczęściej są one spowodowane 

procesami chorobowymi już trwającymi w organizmie pracownika, jednak w niektórych przypadkach 

zwłaszcza gdy pracodawca nie zapewnił odpowiednich warunków pracy takie schorzenia mogą być uznane 

za przyczynę zewnętrzną6. Przesłanka urazu lub śmierci pracownika nie budzą problemów praktycznych.  

Jednak już określenie zachowania związku z pracą, działania pracownika, które doprowadziło do 

wypadku w pracy, w niektórych przypadkach może być kontrowersyjne7. Pojęcie choroby zawodowej 

zostało wprawdzie ogólnie określone w kodeksie pracy8, ale w najistotniejszym zakresie odwołuje się do 

aktu wykonawczego, w którym określono wykaz tego rodzaju chorób9.  

Zgodnie z kodeksem pracy chorobą zawodową jest każda choroba, która jest wymieniona w wykazie 

i w stosunku do której, z dużym prawdopodobieństwem, można wskazać, że została spowodowana 

działaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy, albo w związku ze sposobem wykonywania 

pracy10. Tak naprawdę to ograniczenie liczby jednostek chorobowych, które mogą być uznane za choroby 

zawodowe, w sposób najbardziej istotny, wpływa na ograniczenie liczby takich przypadków w Polsce. 

Zachorowanie na wskutek złych warunków pracy, ale na chorobę nie wymienioną w wykazie, nie będzie 

kwalifikowane jako choroba zawodowa. Stwierdzenie choroby zawodowej następuje w drodze decyzji 

administracyjnej wydawanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.11 

                                                                 
4 Art. 3 ust. 1 ustawy wypadkowej. Pojęcie scharakteryzowano dokładnie min. w pracach K. Antonów [w:] K. Barana (red) Prawo 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2013, s. 704 i n.; J. Jończyk, …, s. 237 i n. 
5 J. Jończyk,…, s. 237; K. Antonów [w:] K. Barana (red)Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,.., s. 704. 
6 J. Jończyk, …, s. 238-239; K. Antonów [w:] K. Barana (red) Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,…, s. 705. 
7 J. Jończyk, …, s. 239; K. Antonów [w:] K. Barana (red) Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,…,s. 705. 
8 Art. 2351 Kodeksu pracy. 
9 Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.06.2009r. w sprawie wykazu chorób zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1367, które liczy 

26 jednostek chorobowych. 
10 M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014,  s. 1126. 
11 Art. 5 pkt. 4a ustawy z 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. nr 212, z 2011r. poz. 1263 jt.) 
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Korzystniejsza sytuacja ofiar wypadków w pracy, w stosunku do osób niezdolnych do pracy wskutek 

innych przyczyn, generalnie polega na otrzymywaniu wyższych świadczeń12. Katalog tych świadczeń jest w 

znaczący sposób nie tylko obszerniejszy, ale także są to świadczenia wyższe.  

W szczególności ofiara wypadku w pracy, albo choroby zawodowej, może otrzymać: zasiłek 

chorobowy (w wysokości 100% podstawy wymiaru); świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, 

jednorazowe odszkodowanie (świadczenie, które nie przysługuje innym osobom niezdolnym do pracy), w 

dodatku stosunkowo wysokie, jednorazowe odszkodowanie - dla członków rodziny zmarłego 

ubezpieczonego lub rencisty, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, rentę rodzinną, 

dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i 

szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą13. 

Te świadczenia są pokrywane ze środków wpłacanych przez podmioty zatrudniające w ramach 

specjalnej składki wypadkowej, wpływającej na wyodrębniony fundusz prowadzony przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych14. Pojawia się zatem problem odpowiedniego kształtowania wysokości składek, 

aby pełniły one rolę prewencyjną w odniesieniu do podmiotów zatrudniających, a więc mobilizowały do 

podejmowania skutecznych działań mających zapobiegać wpadkom w pracy15. Rozwiązując to zagadnienie 

ustawodawca określił, że wysokość składek będzie zróżnicowana w zakresie 0,40%-8,12% podstawy 

wymiary i będzie zależeć od wielkości zakładu, kategorii ryzyka dla prowadzonej przez niego grupy 

działalności, kategorii ryzyka płatnika16. 

Dodatkowym czynnikiem motywującym jest fakt, że składkę tę pokrywa płatnik wyłącznie ze 

środków własnych, co dodatkowo ma wpływać, na podejmowanie skutecznych działań profilaktycznych, 

aby jak najrzadziej występowały zdarzenia wypadkowe17. Cel regulacji składki wypadkowej zamierzony 

przez ustawodawcę jest zatem dwojaki: dostarczenie środków finansowych na utrzymanie ofiar wypadków 

w pracy i chorób zawodowych oraz ich rodzin (pokrycie zasiłków chorobowych, rehabilitacyjnych, rent, 

jednorazowych odszkodowań itd.)18, a po wtóre takie ukształtowanie składki, aby pełniła role prewencyjną i 

zachęcała adresatów normy (płatników składek) do podejmowania działań, które będą zapobiegały 

wypadkom w pracy i chorobom zawodowym. 

 

                                                                 
12 I. Jędrasik – Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2014, s. 405 i 413 i n., 427., I. 

Jędrasik – Jankowska, Ubezpieczenie wypadkowe, PiZS 9/2013 s. 11 i n. 
13 Art. 6 ust. 1 ustawy wypadkowej. 
14 I. Jędrasik – Jankowska, Pojęcie i konstrukcje … s. 424 i n. 
15 (red.) G. Szpor, System Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2007, s. 131 i n. 
16 I. Jędrasik – Jankowska, Pojęcie i konstrukcje …, s. 371-372. 
17 Art. 13,16-18,20,22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

poz. 121 z późn. zm.) zwana dalej ustawą systemową. W trakcie pracy korzystano z komentarzy: Ustawa o systemie ubezpieczeń 

społecznych. Komentarz pod red. Wantoch-Rekowski J., 2015 r., LEX10095; P. Kostrzewa, Ustawa o systemie ubezpieczeń 

społecznych. Komentarz, 2014 r. LEX 10352. 
18 Ten cel jest realizacją normy konstytucyjnej zawartej w art. 67 Konstytucji RP z 1997r. 1. Obywatel ma prawo do 

zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku 

emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. 
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3.  Przed przystąpieniem do charakterystyki skutków regulacji dla adresatów, należy zwrócić uwagę na 

samą konstrukcję wysokości składki wypadkowej. Jest to niezbędne dla jasności dalszego wywodu. 

Składka wypadkowa oznacza kwotę pieniężną odprowadzaną przez płatnika do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych na fundusz wypadkowy. Z tego funduszu, jak wcześniej wspomniano, są później 

wypłacane świadczenia dla ofiar wypadków w pracy.  

Przez płatników składki wypadkowej należy rozumieć podmioty zatrudniające w formie umowy o 

prace oraz na podstawie innych stosunków prawnych, osoby które objęte są ubezpieczeniem społecznym19. 

Wysokość składki jest określana stopą procentową, która jest później odnoszona, generalnie rzecz 

ujmując, do wynagrodzeń wypłacanych zatrudnionym20. Jej wielkość jest określana w granicach 0,40%-

8,12% podstawy wymiaru21. W związku z faktem, że jest to pewien przedział, ustawodawca szczegółowo 

określił zasady określania ich wysokości.  

Pierwszym czynnikiem różnicującym wysokość składki jest określenie kategorii ryzyka dla danej 

grupy działalności (np. budownictwo), którą to ustala się biorąc pod uwagę dane statystyczne (z danej grupy 

działalności) o: 

-poszkodowanych w wypadkach ogółem,  

-poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich,  

-stwierdzonych chorobach zawodowych, 

-zatrudnionych w warunkach zagrożenia, w danej branży22.  

Kategorię ryzyka ustala się na okresy nie dłuższe niż 3 lata. Rodzaj grupy działalności konkretnego 

płatnika, ustala się na podstawie danych PKD, który on sam zgłasza w rejestrze REGON23. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość składki wypadkowej jest wielkość płatnika, 

składek. Podmiot zgłaszające do ubezpieczenia wypadkowego, do 9 ubezpieczonych, sam ustala wysokość 

stopy procentowej składki i jest to 50% najwyższej stawki procentowej ustalonej dla danej grupy 

działalności24.  

Podmioty zgłaszające, co najmniej 10 ubezpieczonych, podlegają innym zasadom. Wysokość stopy 

składki wypadkowej jest dla nich określana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ustali to na 

                                                                 
19 Art. 4, 8,12 ustawy systemowej. 
20 Szczegółowe rozważania dotyczące zasad naliczania składki wypadkowej zawarto min. w następujących pozycjach: I. Jędrasik-

Jankowska, Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 39 i n; System Ubezpieczeń Społecznych. 

Zagadnienia podstawowe pod red. G. Szpor…, s. 129 i n.; Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne pod. red. E. Kuckiej, Olsztyn 

2009, s. 414; K. Antonów [w:] K. Barana (red) Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,…, s. 634 i n. 
21 Art. 22 ustawy systemowej, ale od dnia 01.04.2012 r. ZUS ustala ją w danym roku konkretnym płatnikom 0,67-3,86% 

podstawy wymiaru, co wynika z analizy danych statystycznych, co do ilości wypadków. 
22 Art. 30 ustawy wypadkowej, D. Lach w Lach D.E., Samol S., Ślebzak K., Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 2010r, LEX 8017. 
23 Art. 29 ustawy wypadkowej,  
24 Art. 28 ust. 1 ustawy wypadkowej i wynosi aktualnie 1,80%, D. Lach w Lach D.E., Samol S., Ślebzak K., Ustawa o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Oficyna 2010, LEX 8017. 
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podstawie iloczynu stopy procentowej składki określonej dla danej grupy działalności, do której należy 

płatnik i wskaźnika korygującego25.  

Wskaźnik korygujący jest uzależniony od tego, czy u danego płatnika składek wystąpiły: 

-wypadki w pracy i ilu było poszkodowanych,  

-ilości poszkodowanych w wypadkach ciężkich i śmiertelnych,  

-ilości ubezpieczonych wykonujących prace w warunkach zagrożenia26.  

Tego typu dane, każdy płatnik zatrudniających powyżej 10 ubezpieczonych, przekazuje do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, za dany rok kalendarzowy, do końca stycznia roku następnego27. W wypadku nie 

przekazania przez płatnika danych dotyczących współczynnika korygującego, albo podanie danych 

nieprawdziwych, powodujących zaniżenie stopy składki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może 

podwyższyć stopę składki o 50%28.  

Podwyższenie składki wypadkowej następuje również na wniosek inspektora pracy, który 

kontrolując danego płatnika stwierdzi, w czasie dwóch kolejnych kontroli, rażące naruszenie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy i wystąpi do ZUS o podniesienie o 100% składki wypadkowej.29 

W przypadku gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ustalił stopy składki wypadkowej, wówczas 

jest ona ustalana przez samego płatnika składek, w wysokości określonej dla danej grupy działalności.30  

Sposób wyliczenia składek dla podmiotów zgłaszających, co najmniej 10 ubezpieczonych, jest 

oparty zatem na danych statystycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej grupy 

działalności PKD (danej branży), jak również w odniesieniu do sytuacji u konkretnego płatnika, na co 

wskazuje, branie pod uwagę ilości zaistniałych u niego wypadków w pracy, w tym ciężkich i zbiorowych 

oraz, czy występuje zatrudnienie w warunkach zagrożenia. To powoduje, że płatnicy, którzy podejmują 

skuteczne działania prewencyjne zapobiegające wypadkom w pracy, a także chorobom zawodowym i 

poprawiają warunki pracy, będą płacili niższą składkę wypadkową. 

 

4.  Przed analizą skutków regulacji dla adresatów przepisów (płatników składek), należy wskazać na 

dane statystyczne zjawiska, aby uwidocznić skalę problemu. W 2015 r. doszło w Polsce do 87622 

wypadków w pracy (z tego 303 śmiertelnych i 495 ciężkich) i stwierdzono 2094 przypadki chorób 

zawodowych (liczba ta spada. W 2014r było to 2351), a wielkość funduszu wypadkowego w 2015r r to 

                                                                 
25 Art. 28 ust. 2-4 ustawy wypadkowej. Dokładne zasady ustalanie stopy procentowej dla danych grup działalności i wskaźnika 

korygującego następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.11.2002 r. w sprawie 

różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczeni społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 

zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. (Dz. U. z  2016r poz. 1005) 
26 Art. 31 ustawy wypadkowej. 
27 Art. 31 ust. 6 ustawy wypadkowej. 
28 Art. 34 ustawy wypadkowej. 
29 Art. 37 ustawy wypadkowej. Szczegóły w tym zakresie są np. w pracy: Olgierd Kucharski, Podwyższanie wysokości składki na 

ubezpieczenie wypadkowe na podstawie wniosku inspektora pracy, Gubernaculum et Administratio, Zeszyty Naukowe Instytutu 

Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Nr 2(12)/2015, s. 41-52. 
30 Art. 33 ustawy wypadkowej. 
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5144,7 mln. zł31. Fundusz wypadkowy nie notuje deficytu ale nie ma też fiskalnego charakteru tj. takiego, 

który ma służyć zaspokajaniu innych celów32. Z funduszu są pokrywane również koszty działań 

prewencyjnych pracodawców chcących polepszyć warunki bhp w swojej firmie (w 2016r wydatki na ten cel 

mają sięgnąć 47,7 mln. zł)33. 

Należy jeszcze wskazać, że ustawodawca określił przypadki, kiedy ofiara wypadku w pracy nie 

otrzyma żadnych świadczeń. Chodzi o sytuacje, gdy wyłączną przyczyną wypadku jest udowodnione 

naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez 

niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, albo kiedy ubezpieczony będąc w stanie nietrzeźwości 

lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się, w znacznym 

stopniu, do spowodowania wypadku34.  

Aksjologia tych przyczyn jest oczywista, jeżeli ktoś sam doprowadził do wypadku, to nie powinien z 

tego tytułu być traktowany w sposób uprzywilejowany. Należy jednak zwrócić uwagę, że takie zdarzenie 

będzie nadal uznawane jako wypadek w pracy i w konsekwencji, statystycznie obciążać pracodawcę, co w 

świetle wskazanych zasad wyliczania wysokości składki wypadkowej nie wydaje się być słuszne. 

 

5.  Celami regulacji dotyczącej kształtowania składki wypadkowej zamierzonymi przez ustawodawcę 

jest po pierwsze dostarczenie środków finansowych mających za zadanie pokrywanie świadczeń dla ofiar 

wypadków w pracy albo chorób zawodowych oraz ich rodzin. Kolejnym celem, równorzędnym z tym 

pierwszym, jest takie kształtowania wysokości składki, aby motywowała płatników składek do działań 

minimalizujących możliwość wystąpienia wypadku w pracy albo choroby zawodowej. Po stronie twórcy 

regulacji ma ona zatem spełniać funkcję redystrybucyjną, prewencyjną oraz wychowawczą. 

Warto zwrócić uwagę, że od strony czysto teoretycznej takie efekty można uzyskać albo poprzez 

model komercyjnych ubezpieczeń (świadczonymi przez podmioty prywatne), albo ubezpieczeń 

społecznych. Ustawodawca wybrał model ubezpieczeń społecznych, co stanowi nawiązanie do rozwiązań 

przyjętych w krajach Europy Zachodniej35.  

Przyjęty model kształtowania wysokości składki wypadkowej łączy w obie te dwa modele, bo 

przyjęte rozwiązanie polega na obniżaniu składki tam, gdzie zobowiązany unika zdarzeń wypadkowych i 

podwyższaniu, tam gdzie dochodzi do tego typu zdarzeń.  

                                                                 
31 Dane zostały zaczerpnięte ze stron: 

 www.zus.pl/files/waznemiejsce%20informacje%20zakresu%20ubezpieczen%20spolecznych%202015%20.pdf; 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy; 

www.imp.lodz.pl.pl/home.pl/o_instytucie/reg_and_database (dostęp: 20.10. 2016). 
32 www.zus.pl/bip/prognozy-fus (dostęp: 20.10. 2016). 
33 www.zus.pl/default.asp?p=4&id=422 (dostęp: 20.10. 2016). 
34 Art.. 21 ustawy wypadkowej 
35 Szczegóły znajdują się np. w pracy J. Jończyk,…, s. 230 i dotyczą np. problemu winy. Współczesne rozwiązania 

ubezpieczeniowe (komercyjne) pozwalają na rozwiązanie problemów odpowiedzialności, z którymi nie radzono sobie w XIX 

wieku. Szczegóły tego typu rozwiązań można znaleźć np. w pracach P. Sikory, Ubezpieczenia odpowiedzialności szpitali za 

skutki zdarzeń medycznych, Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 12/2012, nr 1/2013, nr. 2/2013. 
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6.  Celem regulacji dla adresatów regulacji (płatników składek) jest możliwość obniżenia kosztów 

działalności poprzez zapłatę mniejszej składki, o ile w zakładzie nie dochodzi ro wypadków w pracy oraz 

chorób zawodowych. W aktualnej sytuacji rynkowej, a więc istnienia bardzo dużej konkurencyjności, każda 

oszczędność kosztów jest bardzo ważnym atutem w grze rynkowej, często decydującym o przetrwaniu. 

Obniżenie składki o 0,1% w skali dużego podmiotu daje bardzo duże oszczędności. 

Z tym głównym założeniem tak naprawdę są związane dodatkowe korzyści, bezpośrednio albo 

pośrednio także dotyczące sytuacji ekonomicznej płatnika. Chodzi np. o mniejsze koszty związane z 

przerwami w pracy spowodowanymi wypadkami w pracy, czy absencjami chorobowymi, brak kar 

umownych za niezrealizowanie zamówienia, brak wydatków związanych z dodatkowymi świadczeniami 

(odszkodowaniami, rentami) zasądzanymi na gruncie przepisów prawa cywilnego dla ofiar wypadków w 

pracy, brak kar finansowych płaconych za złe warunki pracy w formie mandatów, grzywien itd. 

 

7.  Ocena regulacji powinna zawierać również wskazanie wad występujących przy jej stosowaniu.  

Na plan pierwszy wysuwa się bez wątpienia problem wyłączenia małych płatników (zatrudniających 

do 10 ubezpieczonych) spod mechanizmu różnicowania składki wypadkowej. W obecnej dobie 

dynamicznego rozwoju systemów przetwarzania danych wydaje się, ze nie można uzasadnić to faktem 

trudności gromadzenia informacji. To te podmioty są najliczniejsze w obrocie prawnym i w nich dochodzi 

do znacznej ilości wypadków w pracy. Preferowanie ich w zakresie wyznaczania zryczałtowanej i niskiej  

składki wypadkowej wypacza funkcję prewencyjną regulacji, ponieważ w ogóle nie motywuje do działań 

mających na celu zapobieganiu wypadkom w pracy. Trudno tę sytuację wyjaśniać jedynie zamiarem 

unikania dodatkowej biurokracji. 

Kolejnym zarzutem jest trudność związane z ukrywaniem wypadków w pracy i chorób zawodowych 

i z trudnością ich statystycznego ujawnienia. Nawet w przypadku wyroków skazujących za takie działania, 

orzekanych po dłuższym czasie od zakończenia danego roku składkowego, to takie dane „wypadają one ze 

statystyki” i faktycznie płatnik nie ponosi ich konsekwencji od strony składki wypadkowej.  

Pewnym problemem związanym de iure z regulacją ustawową definicji wypadku w pracy i 

okoliczności wyłączających prawo do świadczeń jest fakt, że w przypadku, gdyby wyłączną przyczyną 

wypadku było zawinione działania ofiary, albo w znacznym stopniu do wypadku doszło na wskutek tego, że 

ubezpieczony był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, to nadal jest to wypadek w pracy 

(objęty obowiązkiem sprawozdawczości i przez to mający wpływ na wysokość składki wypadkowej) tyle, 

że ofiara nie ma prawa do świadczeń36. W konsekwencji takie zdarzenie obciąża płatnika. Nie ma 

mechanizmów umożliwiających korektę wysokości składki w takiej sytuacji. 

Zarzutem poważnym, bo systemowym jest fakt, że nikt nie kontroluje zasad określania przez 

płatnika wiodącego rodzaju grupy działalności (PKD). W tym zakresie może dochodzić do poważnych 

                                                                 
36 Art. 3 w zw. z art. 21 ustawy wpadkowej. 
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nadużyć np. płatnik mający zakład stolarski i wykonujący meble, jako wiodącą działalność zgłasza sprzedaż 

mebli- różnice w kategorii ryzyka są bardzo duże. Faktycznie brak mechanizmów weryfikacji prawnej tego 

elementu. 

Kolejnym problemem jest, w moim przekonaniu, zbyt małe zróżnicowanie składek. Można sobie 

wyobrazić sytuacje, gdzie zakłady w których dochodzi do bardzo dużej ilości wypadków w pracy płacą 

składkę kilka razy wyższą, niż te z tej branży w których wypadków nie ma. Byłoby to sprawiedliwe, bo w 

dłuższej perspektywie brak wypadków w pracy to nie kwestia szczęścia, a skutek wdrożenia odpowiednich 

procedur i organizacji pracy oraz odpowiednich nakładów w tym zakresie. 

Zarzutem o charakterze systemowym jest zbyt mała rola organów nadzoru i kontroli nad warunkami 

pracy w zakresie kształtowania składki wypadkowej. Tylko Państwowa Inspekcja Pracy może wnioskować 

o podwyższenie składki. Tymczasem płatników składek w tym zakresie kontrolują także inne organy 

przykładowo Państwowa Inspekcja Sanitarna, która bada warunki higieny pracy, a więc czynników 

mających wpływ na powstawanie chorób zawodowych, Urzędy Górnicze kontrolujące kopalnie pod 

względem bezpieczeństwa pracy37. Brak racjonalnego uzasadnienia, dlaczego te organy nie mają prawa 

zgłaszania przypadków rażącego naruszenia przepisów o bezpiecznym zatrudnianiu ubezpieczonych, 

chociaż kontrola tych zagadnień leży w ich kompetencji, a w wypadku Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

której organy stwierdzają zaistnienie choroby zawodowej jest bardzo istotna. 

Zagadnieniem związanym z powyższym jest fakt, że podwyższanie składki na wniosek inspektora 

pracy odbywa się tylko na rok i tylko w wysokości 100%. Zatem, podmiot, który został już ukarany w ten 

sposób nie ma interesu, by dokonywać działań prewencyjnych bo już mu żadne podwyższenie składki nie 

grozi. 

Usunięcie wskazanych braków przyczyniłoby się do jeszcze większego związania efektywności 

działań prewencyjnych płatnika składek z obniżeniem kosztów działalności i odwrotnie, co w efekcie 

zwiększyłoby role prewencyjną regulacji. 

 

8.  Podsumowując konkurencję partykularnych celów regulacji odnoszących się do twórców i 

adresatów, należy wskazać na kilka elementów. 

Konstrukcja składki zasługuje na aprobatę. Jako jedna z nielicznych regulacji wprowadza pewne 

mechanizmy autonomiczne, w tym wypadku automatycznie powodujące (tylko w odniesieniu do płatników 

zatrudniających powyżej 10 ubezpieczonych) podwyższenie albo obniżenie składki w zależności od ilości 

wypadków w pracy w tym śmiertelnych i ciężkich. Autonomiczność przejawia się w braku uznaniowości, 

                                                                 
37 O kompetencjach innych organów nadzoru i kontroli warunków pracy można uzyskać informacje np. w pracach: Olgierd 

Kucharski, Organy nadzoru i kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce, Prace Naukowe Akademii i. Jana 

Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Częstochowa 2015, Tom III, s. 69-92;  Olgierd 

Kucharski, System organów nadzoru i kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] P. Bieś – Srokosz, K. Muchy 

(red.) Podmioty prawa we współczesnej administracji publicznej, Częstochowa 2016, s. 77-87. 
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jasności kryteriów stosowania. Oparcie zasad wyznaczania wysokości składki na danych statystycznych 

pozwala na samoregulacje wpływów ze składek- duża ilość wypadków większe wpływy i odwrotnie, co też 

stanowi dużą zaletę i faktycznie pozwala na realizacje celów długofalowych w zakresie polityki państwa w 

zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. 

Takie działanie przepisów ma jasne przesłanie aksjologiczne jakim jest ochrona zdrowia i życia 

zatrudnionych przed wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi. Takie warunki pracy może kreować 

jedynie płatnik składek i dlatego to on powinien i ponosi koszty w razie uchybień w tym zakresie. 

Korzyścią funkcjonowania regulacji są niskie koszty ustalania wysokości składki (w oparciu o dane 

statystyczne), co pozwala na informatyczne przetwarzanie danych. W tym zakresie nie trzeba 

przeprowadzać długotrwałych postępowań kontrolnych, a jeśli już to w zupełnie marginalnej grupie 

przypadków. 

Powiązanie wysokości składki (w odniesieniu do większych płatników) z efektywnością działań 

zapobiegania wypadkom w pracy daje jasny bodziec adresatom do podejmowania działań prewencyjnych i 

przez to zwiększania własnych zysków (pomniejszanie kosztów). 

Dla twórcy, działania płatników w tym zakresie powodują zmniejszenie ilości ofiar wypadków w 

pracy i chorób zawodowych, a przez to kosztów ponoszonych na ich leczenie, na zapobieganiu wykluczeniu 

społecznemu niepełnosprawnych, na niższych wydatkach na funkcjonowanie organów nadzoru nad 

warunkami pracy, na większą ilość środków na programy prewencyjne, na wzrost świadomości i kultury 

prawnej płatników i ubezpieczonych i wreszcie lepsze postrzeganie kraju w świecie, jako miejsca do 

inwestycji, o wysokim poziomie kultury technicznej, jakości życia, wyższym standardzie cywilizacyjnym. 

Skutkiem regulacji jest też możliwość, przynajmniej w minimalnym zakresie, wpływanie na płatnika 

przez inspektora pracy, ewentualnością skierowania wniosku o podwyższenie składki wypadkowej. 

Współdziałanie organu nadzorującego warunki pracy z wymierzającym składkę pozwala na spójna politykę, 

której skutkiem jest systemowe oddziaływanie i poprawa warunków pracy.  

Wskazane skutki pozwalają na ocenę, że regulacja składki wypadkowej wypełnia cele 

długoterminowe, bezpośrednie i pośrednie w sposób w znacznym stopniu zamierzony przez ustawodawcę, 

co nie jest częstym przypadkiem w praktyce.  
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B.   

 

mgr Dariusz Mocała  

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przyczyny uchwalenia i skutki działania 

 

Wstęp  

 

W systemie prawa ochrony środowiska mamy do czynienia z ciągłym procesem zmian 

i przekształceń, jakie obserwuje się w strukturze i funkcjach różnych dziedzin prawa, które oddziałują na 

prawo gospodarki odpadami. Przekształcenia te dokonują się najczęściej pod wpływem zmian w systemie 

gospodarczym, społecznym i politycznym. Obszar zainteresowań teorii prawa ochrony środowiska i prawa 

administracyjnego obejmuje bardzo szeroki wachlarz zagadnień. Przedstawiciele nauki prawa zajmują się 

m.in. takimi problemami, jak: zadania administracji w ochronie środowiska, instrumenty prawne ochrony 

środowiska czy kwestie dotyczące odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska. Spośród tej bogatej 

problematyki na czoło wysuwa się zagadnienie badania systemu prawa gospodarki odpadami. 

W związku z tym procesem jesteśmy świadkami definiowania nowych zadań dla administracji 

publicznej w ochronie środowiska oraz wyodrębniania nowych obszarów regulacji prawnej w systemie 

prawa ochrony środowiska. Niezwykle ważne z punktu widzenia dalszego rozwoju tego prawa jest 

stworzenie prawidłowego modelu systemu prawa gospodarki odpadami. Być może, według niektórych 

teoretyków prawa ochrony środowiska, zbudowanie takiego modelu jest rzeczą niemożliwą. Twierdzenie 

takie jest w naszej ocenie niesłuszne. Wiele państw jest w przededniu wprowadzenia nowego systemu prawa 

gospodarki odpadami lub jego istotnej przebudowy. Wszystkie napotykają podobne problemy                               

w podejmowanych próbach zapewnienia optymalnego poziomu racjonalnej gospodarki odpadami 

realizowanej w ramach systemu prawa ochrony środowiska. Wynika to bezpośrednio z oczekiwań 

społecznych, a także pośrednio z licznych zagrożeń, jakie przynosi rozwój cywilizacyjny, który nie jest 

zharmonizowany w dostatecznym stopniu z wymaganiami ochrony środowiska.  

Problemy gospodarki odpadami znajdują się aktualnie w centrum uwagi toczących się debat 

społecznych, politycznych i ekonomicznych. Zintegrowany charakter regulacji prawnych dotyczących 

gospodarki odpadami, który dotyka wielu dziedzin prawa, powoduje, że tą problematyką zainteresowane są 

środowiska naukowe reprezentujące różne obszary badań systemu prawa. Przedstawione w artykule 

podejście z punktu widzenia nauk administracyjno-prawnych jest jedynie wąskim wycinkiem obszernej 

problematyki związanej z gospodarką odpadami.  
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W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Wprowadza ona istotne zmiany w systemie gospodarki odpadami. W pewnym zakresie nadal zastosowanie 

znajdą przepisy poprzedniej ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

Ustawa została uchwalona przede wszystkim w związku z koniecznością implementacji dyrektywy 

2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów. Termin transpozycji tej dyrektywy upłynął 12 

grudnia 2010 roku. Wobec niedostosowania polskiego prawa do przepisów prawa unijnego Komisja 

Europejska wniosła 26 czerwca 2012 roku skargę przeciwko Polsce, żądając m.in. nałożenia kary pieniężnej 

w wysokości 67 314,24 EUR za każdy dzień zwłoki w transpozycji przepisów dyrektywy. Nowa ustawa 

oznacza, że kara ta już Polsce nie grozi. 

Poprzednio regulacje dotyczące problematyki gospodarowania odpadami zawarte były 

w nieobowiązującej już ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, która była 

pierwszą w Polsce podstawową regulacją prawną gospodarowania odpadami. Później, przez krótki okres 

przed wejściem w życie ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, tj. od 1 stycznia 1998 r., obowiązywała 

ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach. Uchwalona w grudniu 2012 roku ustawa jest więc trzecią 

ustawą w całości poświęconą problematyce gospodarowania odpadami. 

Ustawa z 2001 roku w dniu uchwalenia liczyła 80 artykułów. Po nowelizacjach liczba ta urosła do 

102 jednostek redakcyjnych. Nowa ustawa o odpadach zawiera 253 artykuły. Część przyjętych w nowej 

ustawie rozwiązań stanowi powtórzenie przepisów ustawy z 2001 roku. Mimo tego nowych rozwiązań jest 

sporo.  

W zakresie gospodarowania odpadami obowiązuje zasada bliskości wyrażająca się w tym, że odpady 

powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich 

powstawania lub powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o których mowa 

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. –  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 

z późn. zm.), przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi 

lub unieszkodliwione. W stosunku do określonych odpadów (niesegregowane odpady komunalne, 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz komunalne osady ściekowe) zasada bliskości wyraża 

się koniecznością (z pewnymi wyjątkami) poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwianiu na obszarze tego 

województwa, w którym zostały wytworzone. Dotyczy to również unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 

medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych. 

Jednym ze środków do osiągnięcia celów gospodarki odpadami, w tym stworzenia zintegrowanej                   

i wystarczającej sieci instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, są plany gospodarki odpadami 

uchwalane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.  

Wytwarzanie odpadów (poza kilkoma wyjątkami dotyczącymi odpadów komunalnych, niewielkich – 

do 5 Mg rocznie – ilości odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów z wypadków, odpadów powstałych       

w wyniku klęsk żywiołowych oraz odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii 
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przemysłowej, osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami oraz właścicieli pojazdów przekazujących 

pojazdy wycofane z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy 

prowadzącego punkt zbierania pojazdów) wymaga uzyskania decyzji lub złożenia informacji                                  

o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, celem określenia 

możliwości zapobiegania ich powstawaniu, określenia ich ilości i sposobu prawidłowego zagospodarowania, 

łącznie z magazynowaniem. 

Wytwórca odpadów może je zagospodarować we własnym zakresie lub przekazać odpady w tym 

celu innemu posiadaczowi, o ile wytwórca lub kolejny posiadacz spełnia wymagania formalne (posiadanie 

zezwolenia na gospodarowanie odpadami lub jest zwolniony z obowiązku jego posiadania).Jedną                            

z istotniejszych nowości zawartych w przepisach ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest wyłączenie                 

z jej postanowień regulacji dotyczących zgód na wytworzenie odpadów i znaczne ograniczenie zakresu 

obowiązku uzyskania takiej zgody. Zgodnie bowiem z postanowieniami zawartymi w przepisach 

przejściowych po pierwsze decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

przepisów dotychczasowych, wygasają z dniem wejścia w życie nowej ustawy (art. 231 ust. 1). W sytuacji, 

w której taka decyzja dotyczyła równocześnie zgody na gospodarowanie odpadami, wygaszenie dotyczy 

części odnoszącej się do wytwarzania odpadów. Podobnie z dniem wejścia w życie nowej ustawy przestaje 

obowiązywać formuła tzw. zgody dorozumianej dotyczącej wytwarzania odpadów, tracą bowiem ważność 

informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na 

podstawie dotychczasowych przepisów (art. 231 ust. 2). Oznacza to, że podmioty dotychczas obciążone 

obowiązkiem uzyskania takich zgód, w postaci wskazanych decyzji administracyjnych bądź zgody 

dorozumianej, są na gruncie nowej ustawy z tych obowiązków zwolnione. Nie oznacza to jednak 

całkowitego zwolnienia spod mocy obowiązującej nowych przepisów, wytwórcy odpadów są bowiem nadal 

adresatami szeregu obowiązków wynikających bezpośrednio z ustawy, jak chociażby obowiązki określone 

zasadami ogólnymi ustawy czy związane z ewidencją i sprawozdawczością. Wytwórca odpadów staje się 

przecież równocześnie ich posiadaczem, a zgodnie z art. 66 ust. 1 posiadacz odpadów jest obowiązany do 

prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Zwolnienia   

z tego obowiązku bądź uproszczenia w sposobie jego realizacji określane są wyraźnymi przepisami ustawy. 

Pierwsze regulacje prawne z zakresu czystości i porządku pojawiły się po I wojnie światowej. 

Najistotniejszą rolę odgrywała Państwowa Zasadnicza Ustawa Sanitarna z dnia 8 lutego 1919 roku oraz 

rozporządzenia „Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemiami”. Niestety, przepisy te 

regulowały jedynie postępowanie z odpadami komunalnymi. Problematykę ścieków uregulowano z kolei               

w rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 16 marca 1928 roku o usuwaniu nieczystości i wód opadowych oraz 

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 8 stycznia 1938 roku                           

o korzystaniu z urządzeń wodociągowych oraz urządzeń do usuwania nieczystości i wód opadowych.  
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Po II wojnie światowej, nastąpił niewielki postęp w dziedzinie „prawa odpadowego”. Warto jednak 

odnotować rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 1951 roku w sprawie utrzymania czystości                    

i porządku w nieruchomościach, którego §3 ustanawiał obowiązek urządzenia śmietnika na każdej 

zamieszkanej nieruchomości. Natomiast ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 roku o utrzymaniu czystości                       

i porządku w miastach i osiedlach po raz pierwszy określała obowiązki administracji publicznej w tym 

zakresie, statuując także zasady funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw oczyszczania. Był to bez 

wątpienia ważny moment rozwoju polskiego „prawa odpadowego”.  

Jednak prawdziwym przełomem okazało się uchwalenie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku 

o ochronie i kształtowaniu środowiska. Po raz pierwszy zdefiniowano odpady (art. 3 pkt 5), a także 

wskazano sposoby gospodarowania odpadami jak np. unieszkodliwianie (art. 53). Uzupełnieniem ustawy 

było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 roku w sprawie ochrony środowiska przed 

odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości i porządku w miastach i wsiach. Po raz 

pierwszy wyodrębniono przepisy dotyczące zagospodarowania odpadów „przemysłowych”. Rozdzielenie 

problematyki prawnej odpadów komunalnych i „przemysłowych” nastąpiło dopiero wraz z uchwaleniem 

obowiązującej do dziś (niestety!!!) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, zwanej potocznie „ustawą śmieciową”.  

Należy tu również wspomnieć o podejmowanych w latach 90 – tych próbach implementacji 

dyrektyw unijnych (układ stowarzyszeniowy ze Wspólnotami Europejskimi z 1991 roku zobowiązywał 

Polskę do zbliżenia ustawodawstwa krajowego do obowiązującego w WE). Pierwszą, nieudaną próbą 

implementacji dyrektywy (Rady) 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 roku w sprawie odpadów, była ustawa     

z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach.  

Pierwsza taka regulacja w Polsce przewidywała szereg instrumentów prawnych, służących 

zapobiegania powstawaniu odpadów (m.in. pozwolenia na wytwarzanie, opłaty za składowanie) i po raz 

pierwszy wskazywała na znaczenie tzw. zasady bliskości.  Nie odpowiadała jednak potrzebom obrotu 

gospodarczego i została zastąpiona ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, która mimo pewnych 

wad i lakonicznych zapisów pozwoliła wreszcie na stworzenie systemu gospodarki odpadami                                 

z prawdziwego zdarzenia (wprowadzając takie instytucje prawne jak plany gospodarki odpadami, obowiązki 

ewidencyjne czy decyzje regulujące postępowanie z odpadami)1.  

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. spowodowało konieczność dostosowania 

polskiego prawa do obowiązujących przepisów prawa unijnego, m.in. w zakresie gospodarki odpadami                     

i ochrony środowiska. Polska zobowiązała się do podjęcia działań zmierzających do uporządkowania 

gospodarki odpadami, a w szczególności do ograniczenia ilości deponowanych na składowiskach odpadów 

komunalnych oraz zmniejszenia w nich udziału odpadów biodegradowalnych. Zobowiązała się również do 

znacznego zwiększenia odzysku i recyklingu innych frakcji odpadów.  

                                                                 
1http://naturaprotectione.blogspot.com/2014/06/historia-polskiego-prawa-gospodarki.html (dostęp: 20.09. 2016). 



17 

 

Wśród rozmaitych kwestii związanych z ochroną środowiska na pierwszy plan wysuwa się m.in. 

gospodarka odpadami komunalnymi. Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest Ustawa z 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Określa ona zadania gminy oraz obowiązki 

właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku, warunki wykonywania działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym 

w ustawie (brzmienie obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.). W sprawach dotyczących postępowania                         

z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się przepisy Ustawy z 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach2 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 

 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw3. Znowelizowana ustawa 

zobowiązuje gminy do gruntownej zmiany dotychczasowego systemu gospodarki odpadami, a przede 

wszystkim do przejęcia prze nie własności odpadów (władztwa nad odpadami) oraz zmniejszania ilości 

odpadów trafiających na składowiska. W wyznaczonych terminach, gminy zobowiązane są do osiągnięcia 

odpowiednich poziomów redukcji ilości odpadów biodegradowalnych i zwiększenia recyklingu pozostałych 

frakcji odpadów. Znowelizowana ustawa nakłada na gminy liczne obowiązki i zadania, których realizacja 

pozwoli wdrożyć odpowiedni system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Pod koniec listopada 2012 r. posłowie przyjęli ustawę o odpadach. Implementuje ona dyrektywę 

2008/98/WE w sprawie odpadów (tzw. dyrektywę ramową), stanowiącą fundamentalny akt prawny 

dotyczący gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. 

W ustawie zdefiniowano podstawowe pojęcia w zakresie gospodarki odpadami, określono zasady 

postępowania z nimi, obowiązki podmiotów wytwarzających odpady, posiadaczy odpadów gospodarujących 

nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie nimi, a także zadania organów administracji publicznej4. 

Większość obowiązujących dotychczas przepisów5 zostało włączonych do nowej ustawy i nie uległo istotnej 

zmianie, natomiast niektóre zostały uproszczone lub zredukowane. Jednak wprowadzenie nowych definicji 

oraz szeregu wymogów dotyczących gospodarowania odpadami sprawiło, że zakres przedmiotowy nowej 

ustawy o odpadach uległ rozszerzeniu – łączna liczba artykułów wzrosła do prawie 2506. 

 

                                                                 
2 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.). 
3Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897. 
4 Projekt ustawy o odpadach z 30 marca 2012 r. (druk sejmowy nr 456). 
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre 

dyrektywy (Dz. Urz. UE z 22 listopada 2008 r., L 312/3). 
6B. Rakoczy, Koncepcja współczesnego prawa ochrony środowiska a jego dynamiczny rozwój, „Przegląd Prawa Ochrony 

Środowiska” 2012, nr 2, s. 57 i n. 
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Geneza procesu legislacyjnego i prace nad ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

 

Zmiany społeczno-gospodarcze, które nastąpiły na przełomie lat 80. i 90. XX w. spowodowały, iż 

obowiązująca w Polsce regulacja dotycząca gospodarowania odpadami okazała się wysoce 

niewystarczająca. Wspomniane wcześniej okoliczności, ale również zmiany systemu produkcji i konsumpcji 

spowodowały, iż niezbędne stało się uchwalenie nowego aktu regulującego powyższą problematykę                        

w sposób kompleksowy. Warto wreszcie wspomnieć, iż na mocy art. 68 sporządzonego 16 grudnia 1991 

roku w Brukseli Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską                     

z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej strony, Polska 

zobowiązała się do zbliżenia prawodawstwa krajowego do ustawodawstwa obowiązującego we 

Wspólnocie7. W analizowanym zakresie dotyczyło to przede wszystkim dyrektyw: 

– Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów8, 

– Rady 91/689/EWG z dnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych9, 

– Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych10. 

Pierwszą próbą uporządkowania stanu prawnego w omawianym zakresie było uchwalenie dnia27 

czerwca 1997 r. ustawy o odpadach11. Określała ona postępowanie z odpadami rozumianymi jako 

„wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe powstałe 

w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub 

czasie, w którym powstały” (w tym osady ściekowe). 

Ustawa z 1997 r. przewidywała szereg instrumentów regulujących zapobieganie powstawaniu 

odpadów (jak choćby zezwolenie na ich wytwarzanie), wykorzystywanie odpadów (zarówno 

na cele przemysłowe, jak i nieprzemysłowe) i wreszcie unieszkodliwianie (w tym składowanie). 

Wprowadzała wreszcie bardzo rozbudowany system opłat ponoszonych zarówno za umieszczenie odpadów 

na składowisku, jak i za cały okres ich składowania (art. 26 ustawy). Było to rozwiązanie skrajnie 

nieuzasadnione z gospodarczego punktu widzenia. Podmiot składujący musiał bowiem ponosić opłaty z tego 

tytułu aż do dnia zakończenia eksploatacji składowiska lub jego części wydzielonej i wykonania prac 

rekultywacyjnych (art. 28). Wspomniany akt penalizował wreszcie wiele zachowań w gospodarowaniu 

odpadami jako przestępstwa. 

                                                                 
7 Dz.U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38 ze zm. 
8 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Wydanie Specjalne z 2004 r. Rozdział 15, Tom 1, s. 23–25, ze zm. 
9 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Wydanie Specjalne z 2004 r. Rozdział 15, Tom 2, s. 78–86. 
10 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Wydanie Specjalne z 2004 r. Rozdział 13, Tom 13, s. 349–362. 
11 Dz.U. Nr 96, poz. 592 ze zm. 
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Pierwsza kompleksowa ustawa o odpadach okazała się aktem wyjątkowo niespójnym 

i nieodpowiadającym potrzebom obrotu. Nie tylko w sposób nadmiernie (w sposób nieuzasadniony) 

komplikowała prowadzenie działalności gospodarczej, ale przewidziane w niej rozwiązania budziły spore 

wątpliwości co do ich skuteczności12. Niezależnie od tego wykazano, iż nawet w odniesieniu do definicji 

odpadów, ustawa ta była sprzeczna z dyrektywą 75/442/EWG13. Obowiązywała ona jednak jedynie do dnia 

1 października 2001 r. Wówczas to weszła w życie ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach14. Wraz                

z ustawą z tego samego dnia Prawo ochrony środowiska stanowiła pakiet aktów, w zamiarze ustawodawcy, 

dostosowujących prawodawstwo polskie (w zakresie ochrony środowiska) do acquis communautaire. Nowa 

ustawa, respektując postanowienia dyrektywy 75/442/EWG zdefiniowała odpady (art. 3 ust. 1 ustawy) jako 

„każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, 

których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany”. 

Postępowanie z tymi substancjami lub przedmiotami, zgodnie z art. 5 ustawy przyjęło postać 

trójelementowej sekwencji. Pierwszym jej elementem było zapobieganie ich powstawaniu (ograniczaniu 

ilości). Jego wyrazem był ogólny nakaz (art. 6 ustawy), skierowany do wytwórcy, stosowania takich 

sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów 

lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne 

oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.  

Drugi etap sekwencji postępowania z odpadami w świetle przepisów ustawy z 2001 r. stanowił ich 

odzysk (w tym recykling). Ten pierwszy stanowił (art. 3 ust. 3 pkt 9 ustawy) „wszelkie działania, 

niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu 

odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub 

energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy”. Przez pojęcie recyklingu rozumiano 

zaś „odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach                

w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym, lub                     

o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii” (art. 3 ust. 3 pkt 14 

ustawy). 

Ustawa z 2001 r. nie ograniczała się rzecz jasna tylko do wspomnianych wyżej instrumentów. 

Przewidywała cały szereg innych rozwiązań, związanych choćby z obowiązkami w zakresie 

sprawozdawczości, co do ilości wytworzonych odpadów, czy wreszcie uregulowań dotyczących 

postępowania z niektórymi ich rodzajami. W ograniczonym zakresie do postępowania z odpadami 

                                                                 
12 G. Dobrowolski, Jest źle, może być gorzej. Projekt ustawy o odpadach, „Rzeczpospolita” z 19 III 1997 r. Por. także J. 

Jerzmański, Uwarunkowania prawne recyklingu odpadów, „Samorząd Terytorialny” z 1999 r., nr 10, s. 62– 84. 
13 A. Gubrynowicz, Pojęcia terminologiczne ustawy o odpadach w świetle norm Unii Europejskiej, „Prawo i Środowisko” z 1999 

r., nr 3, s. 66–72. 
14 Tekst pierwotny Dz.U. Nr 62, poz. 628. 
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stosowano przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska15 (np. w odniesieniu do 

pozwoleń czy też stosowania instrumentów finansowo-prawnych).  

W okresie obowiązywania ustawy z 2001 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Konieczne stało 

się zatem sukcesywne dostosowywanie naszego prawodawstwa do acquis communautaire. A początek XXI 

w. obfitował w szereg aktów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami. 

W wyniku uchwalenia wyżej wymienionych aktów znacząco zmieniła się struktura polskiego 

prawodawstwa dotyczącego postępowania z odpadami. Od tego momentu można wyróżnić ustawę główną 

(ramową) określającą zasady gospodarowania wspomnianymi substancjami lub przedmiotami oraz odrębne 

akty regulujące postępowanie ze szczególnymi ich rodzajami. Można przyjąć, że powyższa struktura zaczęła 

odpowiadać modelowi obowiązującemu w Unii Europejskiej, gdzie można wyróżnić dyrektywę ramową 

(tzw. matkę) i dyrektywy szczegółowe (tzw. córki)16. 

Warto także wspomnieć, iż dnia 5 kwietnia 2006 r. została uchwalona „nowa” dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2006/12/WE w sprawie odpadów. Jak się jednak przyjmuje, nie stanowiła ona zmiany 

jakościowej w zakresie gospodarowania wspomnianymi substancjami i stanowiła tekst ujednolicony 

dyrektywy z 1975 r.17. Dopiero kolejna dyrektywa, Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE, z dnia 

19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, spowodowała daleko idące 

zmiany w prawnych zasadach gospodarowania odpadami w UE. Akt ten nie tylko skonsolidował 

prawodawstwo Unii Europejskiej w omawianym zakresie i zastąpił inne, starsze, dyrektywy. Wprowadził 

również szereg nowych rozwiązań dotyczących między innymi zmiany hierarchii postępowania z odpadami, 

pojęcia produktu ubocznego czy też możliwości ponownego wykorzystania18. 

Dyrektywa 2008/98/WE została implementowana do polskiego porządku prawnego dopiero ustawą 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej „u.odp.”)19. Ta ostatnia w sposób dość znaczący zmodyfikowała 

obowiązujący w Polsce system gospodarowania odpadami. Zachowując dotychczasową definicję odpadu, 

wprowadziła pięciostopniową hierarchię (sekwencję) postępowania z nimi. Składają się na nią: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów, 

2) przygotowywanie do ponownego użycia, 

3) recykling, 

4) inne procesy odzysku, 

5) unieszkodliwianie. 

W praktyce największe znaczenie (jak i w poprzednim stanie prawnym) mają dwa rodzaje działań, 

jakimi są odzysk i unieszkodliwianie. Tym pierwszym, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy jest 

                                                                 
15 Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. 
16 Szerzej na ten temat patrz G. Dobrowolski, Europejskie prawo środowiska, „Ecausa” 2006, s. 116. 
17 B. Draniewicz, J. Jerzmański, S. Moczko-Wdowczyk, J. Rotko, J. Sommer [w:] Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza, 

rozwój, perspektywy, red. W. Radecki. Warszawa 2010, s. 72. 
18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312, 22/11/2008 P. 0003–0030. 
19 Dz.U. z 2013 r., poz. 21. 
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„jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu 

przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej 

funkcji lub w wyniku, którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie 

lub ogólnie w gospodarce”. Szczególną postacią odzysku jest recykling polegający na działaniu, w ramach 

którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane                         

w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego 

(recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które 

mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk (art. 3 ust. 1 pkt 23 u.odp.).                     

W praktyce odzysk polega więc na wykorzystaniu substancji zgodnie z prawem, w taki sposób, iż utraci ona 

status odpadu. Może to nastąpić w sytuacji, gdy w wyniku powyższych procedur odpad „staje się” 

przedmiotem lub substancją spełniającą łącznie następujące warunki (art. 14 ust. 1 u.odp.)20: 

a) jest powszechnie stosowany do konkretnych celów, 

b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie, 

c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów 

oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu. 

Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku zawiera załącznik I ustawy o odpadach. Inaczej sytuacja 

wygląda w przypadku unieszkodliwiania. Jest to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym 

skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii (art. 3 ust. 1 pkt 30 u.odp.). Pomimo ułomności 

tej ostatniej definicji (można bowiem dojść do wniosku, iż unieszkodliwianiem odpadów jest np. 

zapobieganie ich powstawaniu) należy stwierdzić, iż proces powyższy będzie polegać przede wszystkim na 

różnych formach składowania odpadów, ich przekształcanie termiczne, czy wreszcie inne procesy fizyczne, 

biologiczne i chemiczne. Warto wreszcie wspomnieć, iż nowa ustawa wprowadziła pojęcie produktu 

ubocznego (art. 10 u.odp.). Za taki może zostać uznany przedmiot lub substancja, powstające w wyniku 

procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, jeżeli są łącznie spełnione 

następujące warunki:  

1) dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne, 

2) przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego 

niż normalna praktyka przemysłowa, 

3) dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego, 

4) dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie 

produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub 

przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, 

życie lub zdrowie ludzi. 

                                                                 
20 Substancja lub produkt musi również spełniać wymagania przewidziane przepisami Unii Europejskiej. 
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Rozstrzygnięcie w przedmiocie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny podejmuje marszałek 

województwa poprzez niezgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji. 

Ustawa z 2012 r. reguluje znacznie szersze spektrum aspektów postępowania z odpadami niż 

przedstawione wyżej. Jest to akt liczący łącznie 253 artykuły. Dopracowanie i wprowadzenie go w życie 

zajęło trochę czasu podczas prac nad tą ustawą przeprowadzano zarówno konsultacje społeczne, jak również 

działania lobbystyczne.  

Projekt ustawy o odpadach został przygotowany na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 

8 lipca 2010 r. założeń do projektu ustawy o odpadach stanowiącej transpozycję dyrektywy 2008/98/WE                  

z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. WE L 312                 

z 22.11.2008, str. 3), zwanej dalej „dyrektywą ramową”.  

Projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska, 

natomiast do sejmu wpłyną 29 maja 2012 r.  

Jednocześnie, w związku z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej                   

w procesie stanowienia prawa21 swoje zainteresowanie pracami nad projektem niniejszej ustawy zgłosiły: 

* CECED Polska – członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów AGD z siedzibą w Warszawie 

(zgłoszenie z dnia 12.10.2009r.) w zakresie: utworzenia i prowadzenia rejestru wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, bazy danych o produktach wprowadzanych na 

rynek i gospodarce odpadami, sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami oraz przekazywania 

odpadów osobom fizycznym, 

* Stowarzyszenie Papierników Polskich z siedzibą w Łodzi (zgłoszenie z dnia 20.01.2010 r.) – w zakresie 

doprecyzowania pojęcia „pozbycie się”, pozostawienia w przepisach projektu ustawy obowiązku 

uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów, doprecyzowania zasad 

prowadzenia rejestru wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, 

ustalania kryteriów i procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz zwracając uwagę (w trakcie przygotowywania nowych przepisów ustawy) na 

konieczność zmniejszania biurokratycznych obciążeń, 

* Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie (zgłoszenie z dnia 16 

grudnia 2010 r.), 

* Oiler Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Tczewie (zgłoszenie z dnia 9 maja 2011 r.),  

* Lobbing&Consulting dr Wojciech Wardacki z siedzibą w Warszawie (zgłoszenie z dnia 24 maja 2011 r.) – 

w zakresie doprecyzowania przepisów dotyczących procesu odzysku komunalnych osadów ściekowych 

zdefiniowanego w ustawie jako stosowanie komunalnych osadów ściekowych, usunięcia przepisu 

precyzującego dopuszczalny okres magazynowania odpadów, usunięcia jednego z kryteriów wygaśnięcia 

zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, doprecyzowania przepisu dotyczącego możliwości 

                                                                 
21 Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm. 
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sporządzenia podstawowej charakterystyki odpadów bez przeprowadzania badań oraz doprecyzowania 

przepisów dotyczących sporządzania ekspertyzy dotyczącej wydobycia odpadów ze zwałowiska lub 

składowiska odpadów. 

Projekt założeń został przekazany w ramach konsultacji społecznych do podmiotów związanych 

z gospodarką odpadami, stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców oraz związków zawodowych.                     

Po przebiegu konsultacji społecznych uwzględniono liczne uwagi o charakterze redakcyjnym 

i stylistycznym. Liczne uwagi, dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, nie mogły zostać 

uwzględnione ze względu na fakt, że problematyki tej dotyczyły, jak już wcześniej wspomniano, oddzielne 

założenia, tzn. założenia ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw. Przyjęto, że oba dokumenty powinny w sposób samoistny                               

i wyczerpujący regulować poruszane w nich zagadnienia, a także powinny być ze sobą zgodne. 

W toku dalszych prac legislacyjnych nad ustawą 26 czerwca 2012 projekt skierowano do I czytania     

w komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.  

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, obradująca pod przewodnictwem 

posła Stanisława Żelichowskiego (PSL), przewodniczącego Komisji, przeprowadziła: pierwsze czytanie 

rządowego projektu ustawy o odpadach (druk nr 456)22. 

W posiedzeniu udział wzięli: Grzegorz Woźniak podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska 

wraz ze współpracownikami, Małgorzata Skucha wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze współpracownikami, Anna Krzywicka wicedyrektor 

Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Najwyższej Izby Kontroli, 

Agnieszka Jaworska dyrektor generalny Stowarzyszenia EKO-PAK, Wojciech Konecki dyrektor generalny 

CECED Polska Związek Pracodawców AGD, Janusz Ostapiuk dyrektor generalny Europejskiej Platformy 

Recyklingu Polska Organizacja Odzysku SA, Kinga Zgierska dyrektor Zarządu Izby Przemysłowo-

Handlowej Gospodarki Złomem, Magdalena Biernacka doradca w Izbie Przemysłowo-Handlowej 

Gospodarki Złomem, Adam Małyszko prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów, Jerzy Ziaja 

prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu, Tadeusz Pokrywka wiceprezes Stowarzyszenia 

„Komunalnik”, Marian Mazurek doradca w organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr 

Mękarski ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. 

W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Bogusława Kram, Krystyna Pająk, Piotr 

Wołejko - z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych; Ida Reykowska, Radosław Radosławski - 

legislatorzy z Biura Legislacyjnego. 

Podczas I czytania projekt ustawy przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr 

Grzegorz Woźniak, który to omówił projekt nowej ustawy, jej założenia oraz dostosowanie do przepisów 

unijnych. W swoim wystąpieniu odniósł się do tego, iż: „..ustawa posiada wymienić cztery zasadnicze 

                                                                 
22http://orka.sejm.gov.pl/isy7.nsf/wgskrnr/OSZ-27 (dostęp: 20.09. 2016). 
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cechy, a mianowicie takie jak modyfikacja hierarchii sposobu postępowania z odpadami. Zdefiniowano ją    

w projekcie ustawy i zhierarchizowano wszystkie podmioty, które biorą udział w całym cyklu – od produktu 

do wejścia na rynek, do pełnego zagospodarowania. No i oczywiście uzupełnia się to i porządkuje o nowe 

definicje, wprowadza nowe pojęcia w całej ustawie – tam, gdzie są one niezbędne. W większości oczywiście 

odwołujemy się do pojęć już użytych, uznanych i powszechnie rozpoznawalnych. Drugą ważna kwestią jest 

to, że w ustawie definiujemy również obowiązki wszystkich „graczy” na rynku odpadów, wytwórców                     

i posiadaczy odpadów, którzy nimi gospodarują – bo przecież nie zawsze są to wytwórcy. Wprowadzono 

dwie nowe kategorie dwóch podmiotów. Są to sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami. Taka sfera 

istnieje i istniała będzie zawsze – jakkolwiek odpad będzie traktowany. W związku z tym nie ma powodu, 

żeby to ignorować. W poprzedniej ustawie było to potraktowane praktycznie szczątkowo. Oczywiście 

narzucamy na siebie, czyli na administrację, cały zestaw zadań i obowiązków dla administracji publicznej  

w dziedzinie gospodarki odpadami – nie tylko zresztą kontrolnych, o który jeszcze potem będę mówił. 

Hierarchia postępowania, którą przyjmujemy przy gospodarowaniu odpadami, to: unikanie wytwarzania 

odpadów, zagospodarowywanie ich lub oddawanie do recyklingu – tak, aby jak najmniejsza ilość trafiała, 

jako pozostałość ostateczna, na wysypiska czy do innego zagospodarowania.  

Z nowych instrumentów prawnych, które dajemy – które, niestety, nie będą istotne zarówno dla 

zakładów produkcyjnych, oczywiście również usługowych - są produkty uboczne i sprawa statusu odpadów. 

Produkty uboczne do tej pory były traktowane w sposób co najmniej niejasny. W tej chwili produkt uboczny 

doczekał się i definicji, i sposobu postępowania. Nie chcemy, żeby to, co jest zdefiniowane i w interesie 

całej gospodarki odpadami mogło być użyte powtórnie albo wręcz pierwotnie jako pełnowartościowy 

surowiec, półprodukt, albo towar, było traktowane jako odpad, bo to jest – po pierwsze - marnotrawstwo,              

a po drugie - to jest po prostu nielogiczne. Zdefiniowano również sprawę statusu odpadów w ogóle. 

Definiujemy, kiedy odpad traci swój status i staje się – jak określiłem wcześniej – takim surowcem                         

i materiałem do powtórnego wykorzystania. Tutaj idziemy w zgodzie i harmonii z tym, co Komisja 

Europejska przewiduje. Komisja Europejska pracuje sektorowo nad tymi sprawami i zajęła się do tej pory – 

o ile pamiętam – szkłem, a będzie zajmowała się wszystkimi innymi odpadami, które nadają się do dalszego 

zagospodarowania w taki szczególny sposób. I do tego będą wydawane, a właściwie już są wydawane 

rozporządzenia. Przepraszam, Komisja zajęła się akurat złomem i to złomem różnego typu, natomiast 

przewidujemy, że w najbliższym czasie rozporządzenia Komisji, tzn. akty prawne, które wchodzą 

bezpośrednio do porządku prawnego każdego kraju, będą dotyczyć również szkła, tekstyliów, papieru                   

i całego szeregu pełnowartościowych surowców, które będą uregulowane i nie będzie można nimi 

gospodarować tak, jak odpadami, tylko będzie odpowiedni kod postępowania z nimi – tak, aby można było 

je wykorzystać powtórnie”23. 

                                                                 
23http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/OSZ-27 (dostęp: 20.09. 2016) 
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Po zakończeniu swego wystąpienia Piotr Grzegorz Woźniak zasugerował członkom Komisji 

problematykę czasową związaną z transponowanie przepisów projektu tej ustawy do prawa unijnego.                     

W swojej wypowiedzi odniósł się do tego w następujący sposób „…ostatnia uwaga, którą chciałem państwu 

również poddać pod rozwagę. Otóż nie jesteśmy w korzystnej sytuacji, jeśli chodzi o terminy wdrażania                   

i transponowania przepisów dyrektywy 98. Dlatego, że z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej zostaliśmy pozwani do Trybunału Sprawiedliwości, z wnioskiem skierowanym przez Komisję 

o ukaranie nas dosyć wysoką karą dzienną za nieterminowe wdrażanie transpozycji przepisów dyrektywy 

98”24.  

Kolejne obrady komisji miały miejsce 8 listopada 2012 r. Podczas tego posiedzenia Komisja 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, obradująca pod przewodnictwem posła Stanisława 

Żelichowskiego (PSL), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła: – sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej 

o rządowym projekcie ustawy o odpadach (druk nr 456)25.  

W posiedzeniu udział wzięli: Piotr Grzegorz Woźniak podsekretarz stanu w Ministerstwie 

Środowiska wraz ze współpracownikami, Małgorzata Skucha zastępca prezesa Zarządu Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze współpracownikami, Anna Stachura główny 

specjalista w Ministerstwie Finansów, Dorota Wójcik naczelnik w Ministerstwie Zdrowia, Agnieszka 

Mielżyńska doradca w Najwyższej Izbie Kontroli, Andrzej Kosiński zastępca dyrektora Departamentu 

Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Dariusz Matlak prezes Polskiej Izby 

Gospodarki Odpadami, Jerzy Ziaja prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu, Agnieszka 

Jaworska dyrektor generalny Stowarzyszenia Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych 

Środowisku EKO-PAK, Agnieszka Misiejuk wiceprezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów, 

Agata Staniewska ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Tadeusz Pokrywka 

wiceprezes Stowarzyszenia „Komunalnik”.  

Sprawozdanie z powyższych prac na komisji przedstawił Poseł Tadeusz Arkit z PO, który to 

w swojej wypowiedzi odniósł się do prac komisji nad projektem ustawy. Podkomisja spotkała się 11 razy,                

z czego dwa pierwsze spotkania odbyły się z uczestnictwem wszystkich zainteresowanych przedstawicieli 

instytucji, firm, które były zainteresowane odniesieniem się do projektu ustawy o odpadach. W efekcie od 

wielu podmiotów komisja otrzymała materiały na piśmie, które były do dyspozycji podkomisji i były 

przedmiotem analizy podczas prac podkomisji. 

Podkomisja przegłosowała pozytywnie pond 70 poprawek. Jedne z najbardziej istotnych ze względu 

na ich merytoryczne poprawki, których było siedem. Poszczególne artykuły dotyczące poprawek 

merytorycznych to: 

                                                                 
24 Tamże.  
25Tamże. 



26 

 

- art. 7 ust. 3 wprowadzono możliwość dla ministra właściwego do spraw środowiska określenia, w drodze 

rozporządzenia, tych rodzajów odpadów i źródeł ich powstawania, dla których – przy zmianie klasyfikacji               

z odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne – nie będzie się stosować procedury wykazywania, 

że odpady nie posiadają właściwości odpadów niebezpiecznych oraz zgłoszenia zmiany klasyfikacji do 

marszałka województwa. Ten zapis spowoduje m.in. to, że obniży się koszty różnych badań; 

- art. 41 ust. 3 pkt 1 jednoznacznie sprecyzowane zostało, że w przypadku zezwoleń dla regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych organem właściwym będzie marszałek województwa 

(kwestia spójności wydawania decyzji przez marszałka); 

- art. 41 ust. 6 oraz art. 45 ust. 8 wprowadzono możliwość dla posiadaczy odpadów, prowadzących w tym 

samym miejscu różne działalności w zakresie gospodarki odpadami, jednej decyzji administracyjnej 

wydawanej przez jeden organ właściwy, czyli marszałka województwa (zmiana ta pozwoli na uzyskanie 

łącznej decyzji administracyjnej, więc jasne, że jest to ułatwienie dla przedsiębiorców); 

- art. 75 ust. 1 pkt 1 wprowadzono zmianę dotyczącą ujednolicenia wymagań dla wytwórców odpadów 

odnośnie do sprawozdawczości w gospodarce odpadami; 

- art. 95 projektu ustawy wprowadzono zmiany mające na celu szczegółowe wskazanie postępowania 

z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, w szczególności z odpadami zakaźnymi medycznymi 

i zakaźnymi weterynaryjnymi. (istotą tej poprawki jest to, że wytwórca tych odpadów będzie odpowiadał za 

wytworzone przez siebie odpady do momentu ostatecznego ich unieszkodliwienia); 

- art. 96, regulującym kwestie komunalnych osadów ściekowych, wprowadzono zmiany mające na celu 

zapewnienie większej kontroli nad stosowaniem komunalnych osadów ściekowych w następujących celach: 

w rolnictwie, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz do uprawy roślin 

przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz. 

Ostatnia z tych merytorycznych zmian dotycząca działu VII, a mianowicie szczegółowych zasad 

gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów, zostały wprowadzone – w analogiczny sposób, jak 

w obowiązującej ustawie o odpadach – przepisy dotyczące postępowania z odpadami metali. Oznacza to, że 

w punktach zbierania metali, czyli złomu, podmiot przyjmujący odpady metali nadal będzie obowiązany 

prowadzić dodatkową ewidencję tych odpadów, zawierającą dane osoby przekazującej te odpady. Jest to 

poprawka składana przez wiele instytucji zajmujących się czy też zderzających się z problemami kradzieży 

złomu z różnych instalacji, trakcji26.  

 W toku zakończonych prac w komisji sejmowej projekt jako II czytanie trafił do sejmu. W dalszym 

przebiegu prac nad ustawą w dniu 15 listopada 2012 r. zostało przeprowadzone II czytanie na posiedzeniu 

Sejmu które odbyło się 15 listopada 2012 r., (nr posiedzenia: 26). 

Decyzją Sejmu projekt skierowano do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

ponownie w celu przedstawienia sprawozdania. Po zakończeniu prac w Komisji sprawozdanie (druk nr 853-

                                                                 
26http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/OSZ-48 (dostęp: 20.09. 2016). 
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A) z przebiegu jej prac przedstawił poseł Tadeusz Arkit, gdzie na wniosek komisji przyjęto wszystkie 

sugerowane poprawki w dniu 22 listopada 2012 r.    

W dniu 23 listopada 2012 r. podczas III czytanie na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 23 listopada 

2012 r., (nr posiedzenia: 27) odbyło się głosowanie nad całością projektu ustawy. Wynik głosowania to: 247 

za, 172 przeciw, 17 wstrzymało się. Decyzja Sejmu projekt ustawy został uchwalony. 

W kolejnym etapie prac legislacyjnych w dniu 27 listopada 2012 r., ustawę przekazano Prezydentowi 

i Marszałkowi Senatu. Stanowisko Senatu zostało przedstawione 12 grudnia 2012 Uchwałą Senatu (druk nr 

974).  

Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r. Senat rozpatrzył ustawę o odpadach i uchwalił do niej 31 

poprawek. 

Przyjmując poprawkę nr 1 Senat brał pod uwagę to, iż Polska zobowiązana jest do implementacji 

postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.                         

w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. 

UE L 334 z 17.12.2010, str. 17), do dnia 7 stycznia 2913 r. Senat mając na względzie, iż wymagania 

wynikające ze wskazanej dyrektywy odnoszące się do postępowania z odpadami, zostały uwzględnione                 

w nowej ustawie o odpadach, uznał za konieczne uwzględnienie tego faktu w odnośniku do ustawy 

(zawierającym wskazanie dyrektyw, których wdrożenie zapewniają jej przepisy). 

Przepis art. 2 ustawy zawiera regulację, zgodnie z którą nie narusza ona, o w zakresie postępowania 

z odpadami, szeregu innych ustaw. Omawiany przepis może budzić wątpliwości co do jego wartości 

normatywnej. Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z § 11 Zasad techniki prawodawczej w ustawie nie 

zamieszcza się wypowiedzi niesłużących wyrażaniu norm prawnych. Jednocześnie § 4 ust. 4 tychże Zasad 

stanowi, iż w ustawie nie zamieszcza się przepisów nakazujących stosowanie innych aktów normatywnych. 

W przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z przypadkiem, w którym ustawodawca informuje adresatów 

o tym, że mają oni przestrzegać przepisów również innej ustawy. Należy podkreślić, iż przepisy określające 

wzajemne relacje pomiędzy ustawami powinno się formułować tylko wtedy, gdy przepisów zawartych             

w tych aktach nie da się ze sobą pogodzić. Mając powyższe na względzie Senat kierując się dyrektywami 

wynikającymi z Zasad techniki prawodawczej i dobrymi praktykami legislacyjnymi, w poprawce nr 2 

skreślił ust. 2 w art. 2 ustawy. Poprawki nr 3, 12, 14, 15, 16 i 22 stanowią konsekwencję usunięcia z ustawy 

jednostki redakcyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 

Mając na względzie § 23 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej oraz dobrą praktykę legislacyjną, Senat 

przyjął poprawki nr 4, 5, 6, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 26 i 28. Przepis § 23 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej 

stanowi, iż jeżeli od któregoś z elementów przepisu szczegółowego przewiduje się wyjątki lub któryś                     

z elementów tego przepisu wymaga uściślenia, przepis formułujący wyjątki lub uściślenia zamieszcza się 

bezpośrednio po danym przepisie szczegółowym. Niepoprawne legislacyjnie jest więc określanie 
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wzajemnych relacji pomiędzy przepisami w ramach jednej podstawowej jednostki redakcyjnej (w ramach 

jednego artykułu) poprzez posłużenie się sformułowaniem „z zastrzeżeniem”. 

Przyjmując poprawki nr 7, 9 20, 23 Senat uznał za uzasadnione, aby zakaźne odpady medyczne lub 

zakaźne odpady weterynaryjne unieszkodliwiane były jedynie przez termiczne przekształcanie 

w spalarniach odpadów niebezpiecznych. W związku z powyższym Senat, usunął z ustawy przepisy 

odnoszące się do problematyki unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych w innych procesach niż przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów 

niebezpiecznych. 

W przepisie art. 33 ust. 2 jest mowa o ministrze właściwym do spraw budownictwa, gospodarki 

przestrzennej i mieszkaniowej. Zestawiając ten przepis z ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy             

o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 951), która wejdzie 

w życie w dniu 1 stycznia 2013 r., w szczególności z jej art. 1 pkt 1 nadającym nowe brzmienie art. 5 pkt 1a 

ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, należy stwierdzić, iż od dnia 1 stycznia 

2013 r., nie będzie działu „budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa”. Natomiast występował 

będzie dział „budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”. 

Senat na celu skorelowanie terminologii art. 33 ust. 2 z nowym brzmieniem ustawy o działach administracji 

rządowej oraz fakt, iż nakładając obowiązki na ministra ustawodawca jest obowiązany wskazać go jako 

ministra właściwego do spraw określonych nazwą działu administracji rządowej, postanowił wprowadzić 

poprawkę nr 10. 

Przyjmując poprawkę nr 24 Senat uznał za zasadne zwiększenie wymiaru administracyjnej kary 

pieniężnej za transport odpadów bez zezwolenia lub wpisu do rejestru, określając jej granice w wysokości 

od 2000 zł do 10000 zł. 

Celem poprawki nr 26 było umożliwienie gminom wprowadzenia bardziej elastycznych zasad 

ustalania stawek opłat za odprowadzanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

Poprawka nr 27 miała na celu precyzyjne sformułowanie intencji ustawodawcy. Poprawka ta 

w opinii Senatu, wyklucza interpretację, iż wpływy z tytułu kar i opłat za składowanie i magazynowanie 

odpadów inne niż należne gminie (np. należne powiatowi) stanowią dochód budżetu związku 

międzygminnego. 

Senat proponuje przyjęcie poprawki nr 29 mającej na celu zapewnienie poprawności redakcyjnej 

przepisu oraz korygującej nieprawidłowe odesłania. 

Biorąc pod uwagę terminy przewidziane w postępowaniu ustawodawczym (w szczególności 21 – 

dniowy na podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej przedstawionej przez Marszałka Sejmu 

uchwalonej ustawy) oraz 14 – dniową vacatio legis omawianej ustawy, zdaniem Senatu, nie można 

wykluczyć, iż ustawa wejdzie w życie po dniu 1 stycznia 2013 r. Mając to na uwadze oraz regulację 
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przewidzianą w pkt 1 art. 253 dotyczącą wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. wskazanych przepisów 

ustawy, wystąpić mogą dwie niepożądane sytuacje: 

- po pierwsze - ustawa wejdzie w życie przed dniem 1 stycznia 2013 r., jednakże nastąpi to zaledwie 

kilka dni przed tym terminem; 

- po drugie - ustawa wejdzie w życie po dniu 1 stycznia 2013 r., co spowoduje, iż uregulowania,                   

o których mowa w pkt 1 art. 253, pomimo wejścia w życie w przewidzianym terminie (1 stycznia 2013 r.), 

do czasu wejścia w życie pozostałych przepisów ustawy będą bezskuteczne.  

Mając powyższe na względzie Senat przyjął poprawkę nr 30. 

Poprawka nr 31 polegająca na wykreśleniu z art. 253 pkt 3 wyrazów „w zakresie art. 400k ust. 2 pkt 

5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą” powoduje, iż cała zmiana art. 207 w zakresie pkt 14 zacznie 

obowiązywać po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. Dzięki temu Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przekazywał ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska zbiorczą informację o pojazdach wycofanych z eksploatacji, w tym informacje o pojazdach 

wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu oraz o masie odpadów pochodzących z tych 

pojazdów, przygotowaną na podstawie sprawozdań przekazywanych przez prowadzących stacje demontażu 

- do czasu kiedy powinna zacząć funkcjonować baza danych o produktach i opakowaniach oraz                              

o gospodarce odpadami (BDO). Wskazane informacje niezbędne są ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska dom sporządzania corocznego do Komisji Europejskiej na temat osiągniętych poziomów 

odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji27. 

W dniu 1 grudnia 2012wniesione w uchwale poprawki skierowano do Komisji Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Sprawozdanie komisji (druk nr 982) przedstawił poseł sprawozdawca 

Tadeusz Arkit. Wnioskiem Komisji przyjęto część poprawek, a dokładnie 28 z nich a 3 zostały przez 

Komisję odrzucone. Owe poprawki były przedmiotem rozpatrzenia na forum Sejmu stanowiska Senatu 

odbyło się to na posiedzenia nr 30. Decyzja jak zapadła to przyjęcie części poprawek. Ustawa o odpadach 

uchwalona została na posiedzeniu Sejmu nr 30 dnia 14 grudnia 2012 r. i przekazana do podpisu 

Prezydentowi, który podpisał ją 28 grudnia 2012 r.  

Przewidywane skutki ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

 

Wśród przewidywanych skutków wprowadzenia ustawy o odpadach w głównej mierze 

w założeniach legislacyjnych akcentowano takie problemy związane ze skutkami wprowadzenia tych 

przepisów jak również ich wpływ na główne dziedziny takie jak: 

 wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego; 

                                                                 
27http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=974 (dostęp: 20.09. 2016). 
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 wpływ aktu normatywnego na rynek pracy; 

 wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw; 

 wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny; 

 wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska. 

Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia dotyczące wpływu aktu normatywnego na sektor finansów 

publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego to najistotniejszym 

rozstrzygnięciem zawartym w projekcie ustawy, które wpłynęło na sektor finansów publicznych było 

utworzenie rejestru. Rejestr ten stanowi integralną część bazy danych o produktach, opakowaniach 

i gospodarce odpadami (BDO). W związku z utworzeniem rejestru, wprowadzający sprzęt elektryczny                     

i elektroniczny, wprowadzający baterie lub akumulatory, wprowadzający pojazdy, producenci, importerzy 

i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, wprowadzający na terytorium kraju produkty 

w opakowaniach, wprowadzający na terytorium kraju opony oraz wprowadzający na terytorium kraju oleje 

smarowe zobowiązani są do ponoszenia opłaty rejestrowej z tytułu uzyskania wpisu do ww. rejestru oraz 

opłaty rocznej. Wysokość opłat wynosi od 50 do 2 000 zł, zależnie od zakresu prowadzonej działalności 

przez podmiot obowiązany do uiszczenia tych opłat. Opłaty rejestrowe i roczne trafiać będą na konta 

właściwych urzędów marszałkowskich, dokonujących wpisu do rejestru. Wpływy z opłat zostaną 

przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z prowadzeniem rejestru 

przez marszałka województwa (50%), a pozostała część stanowić będzie dochód budżetu państwa (50%).  

Ponadto kary grzywny za wykroczenia, o których mowa w propozycjach przepisów karnych oraz 

administracyjne kary pieniężne, tak jak w obecnie obowiązującym stanie prawnym, stanowić będą 

przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po pomniejszeniu ich                      

o koszty obsługi tych przychodów będą przeznaczane na realizację zadań i przedsięwzięć związanych                      

z gospodarką odpadami. 

Wielkość wpływów z tych kar będzie uzależniona od stopnia przestrzegania przepisów ustawy przez 

przedsiębiorców. Należy jednak zwrócić uwagę, że kary te, jak i tytuły, z których będą wymierzane, 

funkcjonują już na mocy obowiązujących przepisów. 

Zmniejszeniu powinna również ulec liczba wydawanych decyzji, ze względu na redukcję rodzajów 

decyzji. Nie powinno to wpłynąć na zmniejszenie wpływów z tytułu opłaty skarbowej dla budżetów gmin, 

ponieważ poprzez zmianę ustawy o opłacie skarbowej proponuje się objęcie opłatą skarbową decyzji                   

w zakresie gospodarki odpadami, które dotychczas takimi opłatami nie były objęte. Dokładne oszacowanie 

bilansu wpływów z opłaty skarbowej od decyzji w zakresie gospodarki odpadami nie jest możliwe. 

Natomiast zaproponowane rozwiązania nie spowodują zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów 

jednostek sektora finansów publicznych. 
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Rozpatrując wpływ aktu normatywnego na rynek pracy można powiedzieć, że nie przewidywał on 

istotnego wpływu na rynek pracy w związku z projektowaną regulacją. Rozstrzygnięcia zawarte w projekcie 

nie wpłynęły drastycznie na rynek pracy chociażby ze względu na fakt, że bazowały one funkcjonującym 

systemie (analogicznie, tak jak dyrektywa 2008/98/WE bazuje na rozwiązaniach zawartych w poprzedniej 

dyrektywie dotyczącej odpadów – 2006/12/WE). Można zakładać wzrost zatrudnienia w urzędach 

marszałkowskich (po 3 osoby na województwo) z tytułu prowadzenia rejestru28.  

Analizując jaki był wpływ powyższego aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, można powiedzieć iż projektowana ustawa 

miała pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. Wynikło to w głównej mierze 

z faktu, że w wielu przypadków regulowanych przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami zostaną 

zmniejszone obciążenia administracyjne. 

W omawianej ustawie są określone dwa rodzaje sprawozdań: 

1) o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, 

2) o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. 

Termin składania sprawozdań wyznaczono na dzień 15 marca roku następnego. 

Podmiotami zobowiązanymi do składania sprawozdań, o których mowa w pkt 1, są: 

1) wprowadzający: 

a) opakowania, 

b) produkty w opakowaniach, 

c) sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

d) baterie i akumulatory, 

e) pojazdy, 

f) opony, 

g) oleje smarowe; 

2) wywożący opakowania za granicę. 

Podmiotami zobowiązanymi do składania sprawozdań, o których mowa w pkt 2, są: 

1) wytwórca odpadów posiadający pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów oraz wytwórcy komunalnych osadów ściekowych; 

2) prowadzący działalność w zakresie gospodarowania odpadami, z wyłączeniem prowadzącego 

odbieranie odpadów komunalnych: 

a) prowadzący zbieranie, 

b) prowadzący przetwarzanie. 

Przepisy te stosuje się odpowiednio do wydobywania odpadów. 

                                                                 
28http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=456 (dostęp: 20.09. 2016). 
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Nie spowodowało to więc tym samym dodatkowych obciążeń finansowych przedsiębiorców z tego 

tytułu. Dodatkowo został ujednolicono termin składania sprawozdań, co przyczyniło się do łatwiejszej 

realizacji obowiązków ustawowych.  

Przepisy przewidywały rezygnację z wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wytwarzania 

odpadów: decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz decyzji 

zatwierdzających program gospodarki odpadami, jak również z obowiązku przedłożenia informacji                          

o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, z wyjątkiem 

pozwoleń wydawanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska (tzn. pozwolenia zintegrowanego 

i pozwolenia na wytwarzanie odpadów). Zwolnieniami dodatkowo będą objęte zostały podmioty 

transportujące odpady oraz prowadzące nieprofesjonalne systemy zbierania (np. sklepy, punkty serwisowe). 

Również sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami zwolnieni będą z obowiązku posiadania 

decyzji w zakresie prowadzonej działalności.  

Powyższe rozwiązania dużej mierze przyczyniły się do poprawy konkurencyjności gospodarki 

i przedsiębiorczości dla podmiotów świadczących usługi, w wyniku których powstają odpady Skutkiem 

wprowadzonych regulacji jest znacznie większa swoboda prowadzenia wspomnianych rodzajów 

działalności – ponieważ nie będą one związane z obszarem, dla którego właściwy jest określony starosta. 

Umożliwi to łatwiejsze rozszerzanie obszaru, na którym świadczone są usługi, co z kolei przyczyni się do 

zwiększenia konkurencji w omawianym zakresie29.  

Omówione powyżej wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

przedkłada się tym samym na zagadnienie dotyczące wpływu na regulację oraz na sytuację i rozwój 

regionalny. Przedstawiony pozytywny wpływ projektu założeń na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość może w zapewne w dużym stopniu przyczynił się do pozytywnego wpływu na rozwój 

regionalny. 

Rozpatrując wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska regulacja powyższa miała wpłynąć 

pozytywnie na ochronę środowiska poprzez takie aspekty jak: 

1) „wprowadzenie wspólnego rejestru podmiotów wprowadzających opakowania, produkty 

w opakowaniach oraz baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, opony, 

oleje a także gospodarujących odpadami, który pozwoli na łatwą i szybką identyfikację 

przedsiębiorców uczestniczących w systemie gospodarki odpadami, w tym w ich obrocie, a zatem 

także ich lepszą kontrolę; 

2) opracowanie programów zapobiegania powstawaniu odpadów, ustalających cele zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz określających odpowiednie właściwe jakościowe lub ilościowe 

poziomy odniesienia dla przyjętych środków zapobiegania powstawaniu odpadów w celu 

skutecznego nadzorowania i oceny postępu w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów; 

                                                                 
29http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=456 (dostęp: 20.09. 2016). 
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3) podjęcie działań zmierzających do określenia utraty statusu odpadów, uznanie odpadów za produkt 

uboczny oraz przygotowania do ponownego użycia odpadów, co przyczyni się do wspierania 

ponownego użycia produktów i materiałów, jak również zmniejszenia zużycia surowców 

pierwotnych, a co za tym idzie – do ochrony zasobów naturalnych; 

4) ograniczenie ilości składowanych odpadów na rzecz ich recyklingu i innych form odzysku, 

w szczególności poprzez wdrożenie rozszerzonej hierarchii sposobów postępowania z odpadami, 

oraz poprzez takie kształtowanie planów gospodarki odpadami i działań legislacyjnych, aby 

stwarzały one zachęty do tworzenia i wspierania ponownego wykorzystania i napraw, w tym 

określały kryteria udzielania zamówień publicznych, zachęty ekonomiczne i inne właściwe środki; 

5) objęcie obowiązkiem badania właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich odpadów, 

stanowiących pozostałości z procesów termicznego przekształcania odpadów (nie tylko 

niebezpiecznych), co przyczyni się do poznania ich właściwości, a co za tym idzie wyboru 

właściwych metod ich zagospodarowania”30. 

Nowa ustawa o odpadach określiła środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi, 

zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający 

z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów                 

i poprawiające jego efektywność. 

Ustawa jasno precyzuje, że każdy kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować 

powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich 

sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać 

powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na 

środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia. Regulacje prawne                 

o charakterze ramowym w gospodarce odpadami tj. dyrektywy Rady Europy oraz ustawy krajowe 

zobowiązują każdego przedsiębiorcę do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości                         

i zmniejszania ich szkodliwości. Regulacje te nakładają szereg zobowiązań na wszystkie podmioty 

wytwarzające odpady oraz prowadzące działalność w zakresie ich zbierania, odzysku, unieszkodliwiania                 

i transportu. 

W ustawie ujęto przepisy określające ogólne zasady gospodarki odpadami, plany gospodarki 

odpadami, uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami, zasady prowadzenia rejestrów podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, jak również zasady 

prowadzenia ewidencji odpadów. 

 

 

 
                                                                 
30Tamże. 
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Realne działanie przepisów nowej ustawy 

 

W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.                

z 2013 r. poz. 21), która zastąpiła obowiązującą w tym zakresie dotychczas ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 

r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).  

Ustawa wprowadza tak dalekie zmiany w dotychczasowym systemie gospodarki odpadami 

komunalnymi, że często określa się je mianem rewolucji odpadowej. Oczekiwano, że nowe zasady 

gospodarki odpadami komunalnymi pozwolą uzdrowić dotychczasowy system gospodarki odpadami, który 

funkcjonował nieefektywnie, czyniąc Polskę w tym zakresie jednym z najbardziej zacofanych krajów                     

w Europie oraz narażając nas na wysokie kary wynikające z niespełnienia obowiązków wynikających                     

z konieczności wdrożenia zobowiązań traktatowych. Ponadto, niewdrożenie zmian groziło utratą dotacji na 

gospodarkę odpadami, które przyznano Polsce w ramach projektów na rozwój infrastruktury związanej                     

z ochroną środowiska31. 

Prace nad nową ustawą trwały wyjątkowo długo, próbowano wypracować najlepszą opcję, przy 

jednoczesnych naciskach różnych, sprzecznych grup interesów. A w międzyczasie, w wyniku postulatów 

zmian wynikających z trudności we wdrażaniu niektórych zapisów w gminach, pewne zapisy zostały 

zmienione. Poniżej przedstawione zostały główne problemy systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

sprzed nowelizacji oraz zmiany, które wprowadziła nowelizacja. 

Regulacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi zawsze obejmowała cztery podstawowe 

zagadnienia: 

 zadania i uprawnienia gmin (oraz samorządu wojewódzkiego), 

 obowiązki wytwórców odpadów komunalnych (ściślej - tzw. właścicieli nieruchomości), 

 zasady świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich 

 późniejszego zagospodarowania, 

 sankcje karne i administracyjne. 

Powyższy schemat pozostaje nadal aktualny i posłużyć może dla prezentacji nowych przepisów. Są 

one zawarte przede wszystkim w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(u.c.p.g.). Ponadto, część przepisów dotyczących zadań samorządu wojewódzkiego (regionalizacja) oraz 

obowiązków podmiotów gospodarujących (głównie posiadaczy odpadów komunalnych zobowiązanych do 

ich odzysku lub unieszkodliwiania) zawiera znowelizowana ustawa o odpadach. 

Ważnym uzupełnieniem jest tu również wprowadzenie nowych podziałów odpadów, modyfikacja tzw. 

zasady bliskości oraz zmiany w zakresie planowania (rezygnacja z powiatowych i gminnych planów 

gospodarki odpadami). 

                                                                 
31 W. Radecki, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Komentarz wyd. ABC 2012 r, s. 125.  
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Zasadniczo zmienił się sposób organizacji odbierania odpadów od mieszkańców. Obecnie przejęcie 

obowiązku organizacji odbierania odpadów komunalnych przez gminę następuje z mocy prawa - (art. 6c ust. 

1 u.c.p.g.) - ale tylko w wypadku właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Ponadto, 

rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne. Ma to na celu m.in. zapewnienie objęcia systemem odbierania odpadów wszystkich 

mieszkańców gminy oraz dostaw całej masy wytwarzanych odpadów do regionalnych instalacji ich 

przetwarzania, (w szczególności dotyczy to spalarni odpadów oraz zakładów MBP). 

Opłata ponoszona przez właścicieli nieruchomości jest konsekwencją przejęcia obowiązku 

organizacji odbierania. Ogólne zasady wymiaru opłaty określa u.c.p.g. (art. 6i). Są one zróżnicowane 

z uwagi na rodzaj nieruchomości: 

 w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na 

danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec; 

 w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym 

na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. 

Nawiązują do tego przepisy dotyczące obowiązku składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości. 

Dalsze przepisy u.c.p.g. zapewniają możliwość wyboru przez radę gminy jednej z metod obliczania. 

Następuje to drogą uchwały będącej aktem prawa miejscowego. W przypadku nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy (art. 6j ust. 1): 

 wariant 1 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez radę gminy, 

 wariant 2 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody             

z danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej przez radę gminy, 

 wariant 3 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn powierzchni lokalu 

mieszkalnego oraz stawki opłaty ustalonej przez radę gminy, 

 wariant 4 - rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od gospodarstwa domowego. 

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: 

 wariant 5 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników              

z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej przez 

radę gminy. 

W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym (np. warsztat + mieszkanie): 

 wariant 6 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych 

zgodnie z wariantem 5 oraz z jednym z wariantów 1-4, 
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 wariant 7 - rada gminy może ustalić sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi poprzez wybór jednego z wariantów 1-5. 

Ustalenie sztywnych reguł wyboru obliczania stawki opłat, konieczność stosowania jednego modelu 

opłaty w całej gminie oraz niedoskonałości każdej z zaproponowanych metod stały się przedmiotem krytyki, 

a w efekcie nawet interwencji władz. W efekcie, z dniem 6 marca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 

stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. poz. 228), która 

zmieniła część kontrowersyjnych zapisów. Najbardziej istotne zmiany dotyczyły: 

 umożliwienia gminom, na mocy uchwały rady gminy, przejęcia obowiązku 

 wyposażania nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, 

 umożliwienia gminom wyboru różnych metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla poszczególnych części obszaru gmin (np. części wyposażonej w wodociągi 

i urządzenia do pomiaru zużycia wody - według faktycznego zużycia wody, natomiast co do 

pozostałego obszaru - według innej metody); dotychczas obowiązujące przepisy pozwalały na wybór 

jednolitej metody dla całego obszaru gminy, 

 przyznania wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta lub zarządowi związku międzygminnego) 

uprawnienia organu egzekucyjnego w odniesieniu do należności pieniężnych z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 przyznania radzie gminy uprawnienia do zróżnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

 umożliwienia składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 u.c.p.g., zadaniem rady gminy było też ustalenie wysokości stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę: 

 liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, 

 ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, 

 koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

 przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności 

to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo32. 

Rada gminy miała za zadanie określić niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zakres obowiązku 

selektywnego zbierania ma wynikać z regulaminu. Uchwalenie niższej stawki opłaty dla właścicieli 

nieruchomości, którzy prowadzą selektywne zbieranie, ma stanowić zachętę ekonomiczną skłaniającą 

mieszkańców do wyboru tego sposobu zbierania odpadów, co umożliwi gminie realizację jej obowiązków. 

                                                                 
32 W. Radecki, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Komentarz wyd. ABC 2012 r, s. 128.  
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W rzeczywistości, koszt prowadzenia selektywnego zbierania jest wyższy niż koszt zbierania odpadów 

zmieszanych, jednak w wielu krajach Europy stosuje się z pozytywnym efektem taki rodzaj motywacji dla 

mieszkańców33. 

Ponadto, gminy miały obowiązek podjąć inne uzupełniające uchwały, określające m.in.: 

 sposób uiszczania opłaty (termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi), 

 szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

 komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 

 zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

Opcjonalnie rada gminy może też określić rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę              

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podjąć uchwałę o podziale 

gminy na sektory. 

Zgodnie z art. 3 u.c.p.g., gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki 

niezbędne do ich utrzymania m.in. poprzez zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub 

wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Podstawowym obowiązkiem gminy jest w tym kontekście wybór podmiotu, który będzie budował, 

utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Wójt jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Przetarg przeprowadza się na 

terenie całej gminy lub w sektorach - o ile zostały ustanowione. Do przetargów w zakresie 

nieuregulowanym w u.c.p.g. stosuje się ustawę z 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

Wójt określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w szczególności: 

 wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 

 rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości, 

 standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska, 

 obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, 

 szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości. 

                                                                 
33 A. Barczak, Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i Niemczech. Analiza prawno-porównawcza, Szczecin 

2013, s. 16. 
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W celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy, do czasu rozstrzygnięcia 

przetargu, gmina zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z ustawą z 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych. 

Kwestia konieczności zorganizowania przetargu w przypadku gmin realizujących dotąd zadania 

odbierania odpadów od mieszkańców we własnym zakresie stała się przedmiotem konfliktów i licznych 

interpelacji.  

Ustawa zawiera też przepisy odnoszące się do zagadnień organizacyjnych. Gminy są obowiązane do 

prowadzenia odpowiedniej polityki w zakresie utrzymania czystości i porządku. Koresponduje z tym 

zobowiązanie do dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi34. 

W zakresie sprawozdawczości, ustawa u.p.c.g zgodnie z art. 9q, wprowadza m.in. nowy obowiązek 

wójta do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa                    

i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, 

którego dotyczy. Ma ono zawierać: 

 informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danej gminy odpadów 

komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały 

przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

 informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 

na składowisku odpadów oraz o odpadach nieprzekazanych, 

 liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne, 

 liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny 

z regulaminem, 

 informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, 

 informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy. 

Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązku osiągania wskazanego w ustawie 

u.c.p.g. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów 

komunalnych oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. Sprawozdania te będą stanowić podstawę do rozliczenia obowiązków nałożonych na Polskę 

                                                                 
34 J. Jerzmański, M. Górski, Pojęcia „odpady”, „odpady komunalne”, [w:] M. Górski, K. Nowacki, Prawne i organizacyjne 

obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Wrocław 2012, s. 55. 
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przez Unię Europejską, dlatego ich poprawne sporządzanie jest kluczowe dla rozliczenia obowiązku                      

w poszczególnych województwach i w całym kraju. 

Co prawda założenia legislacyjne miały na celu wprowadzenie tej ustawy i jej dobre służenie 

społeczeństwu, ale założenia dotyczyły również jej wpływu na takie dziedziny jak:   

 wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego, 

 wpływ aktu normatywnego na rynek pracy, 

 wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw, 

 wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny, 

 wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska.  

Sam przebieg procesu legislacyjnego jak też późniejsze uchwalenie i wprowadzenie przepisów 

ustawy w życie wywołało szereg dyskusji nad zasadnością wprowadzenia jej przepisów i tego co za tym 

idzie. Należy się tutaj odnieść do dyskusji jak rozgorzała na forum Gazety Prawnej, gdzie media szeroko 

skomentowały debatę „Konsument na lokalnym rynku gospodarowania odpadami", która odbyła się 

15.03.2012r. w UOKiK. Przedstawiam poniżej publikowaną treść: „Urząd Ochrony Konkurencji                             

i Konsumentów przyjrzał się gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce. Efektem jest raport, który 

analizuje konkurencję na tym rynku. Wniosek jest porażający - nowe prawo umacnia monopole i godzi                   

w zasady konkurencji. UOKiK zbadał sytuację w ponad 1000 gmin - we wszystkich 903 miejskich oraz 

miejsko-wiejskich, a także w ok. 10 proc. wiejskich. Ponadto oparto się na ankietach przeprowadzonych 

wśród blisko 300 przedsiębiorców.  doświadczeń Urzędu wynika, że monopoliści wykorzystują swoją 

przewagę dyskryminując klientów czy kontrahentów. Tylko od 2010 r. wydanych zostało 10 decyzji                

w sprawie nadużycia pozycji dominującej przez przedsiębiorców działających na rynku odpadów. Innym 

negatywnym skutkiem obowiązywania ustawy będzie wyeliminowanie z rynku wielu działających obecnie 

podmiotów. 

Ponadto warto zwrócić uwagę, że nowe rozwiązania nie będą korzystne dla samorządów, które mogą 

ponosić dodatkowe koszty. Przykład gmin, które przed 2012 r. przejęły w drodze referendum „władztwo 

nad odpadami" pokazuje, że w większości przypadków wpływy z opłat od mieszkańców za wywóz śmieci 

są mniejsze niż środki przekazywane przedsiębiorcom odbierającym odpady. Doświadczenia innych krajów, 

które mają podobne rozwiązania są negatywne. Urząd przyjrzał się również rozwiązaniom istniejącym                  

w innych państwach europejskich. Choć w większości z nich również występuje model podobny do obecnie 

wprowadzonego w Polsce, nie oznacza to jednak sprawnego działania systemu gospodarki odpadami. Przed 

sądami wielu krajów toczą się spory dotyczące własności odpadów podlegających recyclingowi, brakuje 

innowacji i jednocześnie możliwości wejścia na rynek nowych podmiotów. Dlatego niektóre kraje odchodzą 
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od nieefektywnych sposobów gospodarowania odpadami. Przykładem jest Irlandia, gdzie wprowadzenie 

mechanizmów rynkowych spowodowało obniżenie cen i wzrost jakości obsługi.35". 

 Podobnie: "UOKiK ostrzega, że gdy zaczną obowiązywać nowe przepisy, rynek zdominują lokalni 

monopoliści. Widzimy tu zagrożenie zmowami przetargowymi, podziałem rynku i dominacją spółek 

komunalnych. UOKiK alarmuje, że wprowadzenie nowych przepisów sprawi, że Polska cofnie się o 20 

lat36".  

Jeżeli chodzi o obawy to były one również ze strony samorządowców: „Zmianę przepisów 

śmieciowych wymuszają dyrektywy unijne. Polska musi stworzyć takie rozwiązania, żeby mniej odpadów 

składować, a więcej przetwarzać. To prawdziwa rewolucja w gospodarce odpadami. Ale jeśli jej nie będzie, 

grożą nam kary. Przeciw tej ustawie ostro protestują wójtowie i burmistrzowie. Twierdzą, że jest 

wprowadzana zbyt szybko. Chcą ją zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego37”. Jak sami twierdzą odbyło 

się to w sposób taki, iż: „…dostaliśmy nagle komunikat, że mamy półtora roku na zmiany, które powinny 

trwać kilka lat. W żadnym europejskim państwie nie trwało to tak szybko. Francuzi potrzebowali na 

przystosowanie 20 lat” - twierdzi Piotr Roman, prezydent Bolesławca. Dotąd mieszkańcy mogli korzystać                 

z dowolnych firm wywożących śmieci; po wejściu ustawy będzie ją wybierać gmina. Prezydent Roman 

obawia się, że do przetargów zgłoszą się zagraniczne koncerny, które zaproponują dumpingowe ceny: -                

W Czechach zaoferowały bardzo niskie ceny, a kiedy lokalna konkurencja bankrutowała, ich oferty 

momentalnie drożały. Stać je, żeby w drodze do monopolu przez kilka lat mieć straty”38. 

W odpowiedzi na tego typu zarzuty poseł T. Arkit odniósł się w następujący sposób: „Mimo wielu 

błędów i niedociągnięć sytuacja w gospodarce odpadami zmieniła się na lepsze. Nie wyobrażam sobie, że 

tej nowej ustawy śmieciowej mogłoby nie być” – mówił poseł Tadeusz Arki podczas I Ogólnopolskiej 

Konferencji Portalu Samorządowego, która odbyła się 28.11.br. w Warszawie. - Jeśli weźmiemy pod uwagę 

stopień skomplikowania całej operacji to można mówić o sukcesie – potwierdzał wójt Izabelina Witold 

Malarowski. - Jest wiele do poprawienia, ale trzeba pamiętać, że to dopiero początek, a zmiany są wielkie.  

Również reprezentujący nasz Związek Witold Zińczuk mówił: „Umiarkowany, bo umiarkowany, ale jednak 

sukces biorąc pod uwagę skalę zmian. Z drugiej strony jest wiele negatywnych zjawisk (np. stepowienie 

rynku, próba wyeliminowania przetargów itp.)39”. 

Jeżeli chodzi o sam przebieg procesu legislacyjnego to swoje sugestie i zastrzeżenia jeżeli chodzi                

o samą ustawę a działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej                  

w procesie stanowienia prawa takie organizacje jak: 

                                                                 
35Druzgocący raport UOKiK na temat rynku odpadów komunalnych: Monopole i brak konkurencji", Dziennik Gazeta Prawna, 

15.03.2012r.) 
36 RMF FM - Alarmujący raport UOKiK: Wywóz śmieci będzie droższy", RMF, 15.03.2012 r. 
37http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,11417313,Boimy_sie_ustawy_smieciowej__wzbudza_same_kontrowersje.html#ix

zz4OtwMCmWN (dostęp: 20.09. 2016). 
38Tamże. 
39 http://www.zpgo.pl/drukuj/d/archiwum.html (dostęp: 20.09. 2016). 
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 CECED Polska – członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów AGD z siedzibą 

w Warszawie  

 Stowarzyszenie Papierników Polskich z siedzibą w Łodzi Polski  

 System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie (Oiler Organizacja Odzysku 

S.A. z siedzibą w Tczewie (zgłoszenie z dnia 9 maja 2011 r.),  

 Lobbing & Consulting.  

Jeżeli zaś chodzi o sam przebieg procesu legislacyjnego w sejmie to podczas jego prac zgłoszenie 

uwag miało miejsce podczas czytania w komisji sejmowej i wystąpili z tymi zgłoszeniami odpowiednio 

Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu Jerzy Ziaja, który to zabierając głos poruszył kwestię 

dotyczącą art. 155. Mówił: „…stosowanie „kolokwialnego czy populistycznego określenia „spalarnia 

odpadów” jest to negatywnie odbierane przez społeczeństwo. Podczas tamtego posiedzenia pan minister 

obiecał, że zwróci na to uwagę. Niestety, po przeczytaniu sprawozdania okazało się, że wszystkie poprawki, 

w których sugerowaliśmy, aby zamienić wyraz „spalarnia” sformułowaniem „zakład spalania odpadów 

komunalnych” czy „zakład spalania odpadów niebezpiecznych” nie zostały uwzględnione. Będzie to 

skutkowało dalszym oporem społeczeństwa. Podobnie rzecz ma się w określeniem „współspalarnie…”40.  

Natomiast kolejne kwestie podniesione zostały przez Wiceprezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu 

Samochodów Agnieszka Misiejuk, która poruszyła kwestię: „…załącznika do ustawy wynikają w tej chwili 

procesy R14 i R15. Ten przepis przejściowy stanowi, że procesy R14, R15 w okresie przejściowym należy 

odpowiednio kwalifikować jako procesy R3, R5, R11 i R12. W naszej ocenie ten przepis nie do końca 

precyzyjnie określa, które procesy są odpowiednikiem usuwanych R14, R15 i w praktyce może to nasuwać 

szereg wątpliwości. Chcę także zwrócić uwagę, że, jeśli chodzi o opis procesów R3 albo przykładowo R5,    

w załączniku jest mowa o tym, że są to procesy odzysku lub recyklingu. Przy tak niejednoznacznych 

przepisach nasi członkowie, którzy prowadzą stacje demontażu, którzy muszą obliczać poziomy odzysku                 

i recyklingu, i w sprawozdaniach wykazywać, jakie masy odpadów zostały przekazane czy to do odzysku, 

czy do recyklingu, będą mieli problemy z wyliczaniem poziomu i z klasyfikacją. W związku z tym 

wnioskujemy o doprecyzowanie i jasno określenie, który proces jest odpowiednikiem znikającego R14, 

R15, ewentualnie pozostawienie w okresie przejściowym właśnie tych oznaczeń procesów R14, R1541”, 

oraz Dyrektor generalny Stowarzyszenia Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych 

Środowisku EKO-PAK Agnieszkę Jaworską, która w swej wypowiedzi odniosła się do kwestii art. 194 

„…drobna sugestia, którą dzisiaj zgłosiło Biuro Legislacyjne w zakresie rozpiętości kar pieniężnych, nie 

była wzięta pod uwagę. W konsekwencji wprowadzenia art. 194 w takim kształcie, jak jest, kara pieniężna 

za brak wpisu do rejestru będzie musiała wynosić nie mniej niż 5 tys. zł. To ubolewanie wynika stąd, że 

akurat w przypadku odpadów branży opakowaniowej, którą reprezentuję, na dzień dzisiejszy nikt w Polsce 

                                                                 
40http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/OSZ-48 (dostęp: 20.09. 2016). 
41Tamże. 
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nie wie, na dobrą sprawę, ile podmiotów powinno podlegać wpisowi do rejestru. To jest branża m.in. 

małych i średnich przedsiębiorców. Ta kara w wysokości 5 tys. zł, to będzie dla tych drobnych 

przedsiębiorców naprawdę dotkliwa sprawa, a wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie miał 

ułatwione zadanie, ponieważ łatwo będzie mógł dotrzeć do tych małych – być może kilkudziesięciu tysięcy 

– przedsiębiorców. Ja tylko chciałam delikatnie na to zwrócić uwagę, że chodzi nam o to, żeby 

zidentyfikować podmioty, a nie wyciągać po 5 tys. zł od piekarzy czy innych przedsiębiorców”42. 

Co prawda w dyskusji często swoje uwagi zwracała posłanka Krystyna Poślednia z PO, lecz 

dotyczyły one tylko drobnych kwestii w prosicie legislacyjnym, który szczegółowo został opisany 

i omówiony w odrębnym rozdziale pracy. 

  Jak jednak wyglądała rzeczywistość po wprowadzeni u tej ustawy to można powiedzieć, że nie było 

to tak pięknie wyglądające.  Co prawda samorządy czy firmy zajmujące się wywozem śmieci miały swoje 

problemy związane z tym, to warto odnieś się do wypowiedzi i opinii na temat tej ustawy zwykłych 

obywateli lub też pracowników lasów, którzy musieli zwalczać problem nielegalnych wysypisk na swoich 

terenach i czy wprowadzona ustawa pozwoliła i ułatwiła życie zwykłemu „Kowalskiemu”.  

Jak już wcześniej wspomniałem to, iż w lasach państwowych, początkowo po wejściu w życie 

ustawy problem dzikich wysypisk znacznie się zwiększył, co jak sami pracownicy nadleśnictwa sugerowali 

wynikało to w głównej mierze z niedoinformowania społeczeństwa, jeżeli chodzi o koszty wywozu i formy 

segregacji śmieci. Zmieniło się to jak zaczęły ukazywać się różnego rodzaju broszury informacyjne i wiedza 

na ten temat zaczęła być o wiele bogatsza, co nie znaczy, że takie wysypiska się nie pojawiają tu i ówdzie. 

Bogata w tej mierze jest również edukacja szkolna i prowadzone szeregi zajęć koedukacyjnych takich jak 

„Zielone Szkoły”, czy akcje „Sprzątania świata”43.  Z podobną kwestia początkowo walczyli również 

pracownicy ochrony jednego z hipermarketów, znajdującego się na terenie województwa podkarpackiego. 

„Po wprowadzeniu ustawy niejednokrotnie zdarzało się, że po nocy kosze na śmieci znajdujące się na 

parkingu hipermarketu były zwyczajnie przepełnione workami z gospodarstw domowych, a niejednokrotnie 

zdarzały się sytuacje, że pozostawiane były również śmieci dużo gabarytowe. Sytuacja taka teraz nie 

praktycznie nie istnieje, i to raczej nie z powodu jakiejś szeroko zakrojonej skali działań a raczej wynika to   

z większej wiedzy społeczeństwa44.”  

Jednym z głównych plusów ustawy było to iż dwukrotnie zwiększyło się odzyskiwanie surowców 

wtórnych. Ale do krajów najlepiej odzyskujących odpady nadal nam bardzo daleko.  W roku 2014 już blisko 

20 proc. tego, co wyrzucamy, zostało wysłane do recyklingu i powtórnie użyte. To niemal dwa razy więcej 

niż w 2012 roku, gdy jeszcze pozbywaliśmy się śmieci według starych reguł. W 2017 r. uda się zmniejszyć 

ilość odpadów wysyłanych na wysypiska o kolejnych 10 proc. do poziomu ok. 70 proc. W roku 2030 na 

wysypiska mamy wywozić najwyżej 10 proc. tego, co wyrzucamy do naszych domowych kubłów.                        

                                                                 
42http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/OSZ-48 (dostęp: 20.09. 2016). 
43 Wypowiedź pracownika Nadleśnictwa Leżajsk – dane zastrzeżone do wiadomości autora. 
44 Tamże. 
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W Szwecji od lat na wysypiska kierowanych jest góra 2 proc. odpadów, a połowa jest spalana. Szwedzi 

ogrzewają w ten sposób domy i produkują prąd. Niemcy do recyklingu oddają ponad 45 proc. odpadów - 

najwięcej w Europie. Polska pod względem odzysku jest dziś na poziomie Włoch, Francji, czy Finlandii, ale 

na wysypiska kieruje dwa razy tyle odpadów co tamte kraje45. 

W związku z powyższym chciałem też przedstawić opinie i problemy z jakimi borykali się i borykają 

nadal mieszkańcy wielu miast w Polsce: 

a) „Jestem ciekawa jak wygląda w praktyce wdrażanie nowej super ustawy śmieciowej w miastach (a może 

raczej śmieciowej ustawy). U nas w Łodzi to miejscami wygląda masakrycznie, przepełnione pojemniki, 

walające się dookoła resztki... czasem widać nawet same śmieci bez pojemników. bo stare firmy sprzątające 

pozabierały swoje a nowe firmy chyba jeszcze nie wiedzą jakie obszary obsługują! O samej segregacji to już 

chyba nie wspomnę!”; 

b) „W Katowicach niby wszystko jest ok, ale często brakuje pojemników na różne sortowane odpady, 

przykładowo niektórzy nie mają pojemników na metale, a o pojemnikach na odpady mokre to można 

pomarzyć. Za chwile jeszcze może się okaże, że będą nakładane kary za brak segregacji ale o pojemniki to 

pewnie sami mieszkańcy maja zadbać!?”; 

c) „Dziwię się, że jeszcze nikt nie wspomniał o nowych stawkach. Wszystko pięknie ładnie, segregacja, 

dbanie o czystość, ale ekologicznie zawsze równa się drogo, Często w niektórych miastach stawki wzrastają 

nawet o 100 procent. Nie dość, że utrudniają wszystko, to do tego każą wszystkim płacić za błędy. No ale 

może znajdą się jakieś pozytywne głosy optujące za tą ustawą.46” 

„Jeden z naszych czytelników przysłał na Alert24 link do filmu pokazującego, jak wygląda 

segregowanie śmieci w Polsce. Na nagraniu widać, jak odpady z trzech różnych pojemników trafiają do 

jednej śmieciarki. - Po co ta ściema? - piszą pod filmem oburzeni komentatorzy. Wyjaśniamy, jak to 

naprawdę jest z segregowaniem odpadów.  Film przysłany przez naszego czytelnika został nagrany                       

w Bydgoszczy. Nagranie pokazuje, jak wszystkie śmieci z kilku kontenerów na segregowane odpady trafiają 

do jednej śmieciarki. Takich nagrań jest w Internecie więcej. Problem zbiorczego zbierania surowców 

wtórnych wiele razy pojawiał się też w komentarzach pod naszymi artykułami z cyklu o śmieciach. 

Tymczasem, wbrew oburzeniu części komentatorów, takie zbieranie odpadów jest jak najbardziej 

prawidłowe. - Najważniejsze, żeby podzielić śmieci na trzy grupy: surowce wtórne, odpady organiczne                   

i niebezpieczne. To wersja minimum - wyjaśniał w rozmowie z Gazeta.pl - Dominik Dobrowolski, 

specjalista ds. recyclingu. Oczywiście, odpady są później wielokrotnie segregowane w sortowni. M.in. 

trzeba oddzielić od siebie różne rodzaje metali i szkła. Taka praca jest wykonywana niezależnie od tego, czy 

                                                                 
45 http://wiadomosci.onet.pl/kraj/gazeta-wyborcza-recykling-po-polsku/wwvcgm#mainForum (dostęp: 20.09. 2016). 
46http://www.odpadyhelp.pl/forum_temat/22/rewolucja_smieciowa_a_prywatne_firmy.html/1#new_answer 
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wrzucimy wszystkie surowce wtórne do jednego pojemnika, czy podzielimy je już wcześniej na kilka 

gatunków47. 

Po co więc są różnokolorowe pojemniki, jeśli i tak odpady będą segregować pracownicy sortowni? - 

Im bardziej posegregujemy odpady w domu, tym efektywniej pracuje zakład przetwarzający i segregujący 

odpady. Ale mówimy tu o pewnym modelu idealnym - tłumaczy Dominik Dobrowolski. - Do tego trzeba 

jeszcze przekalkulować koszty. Gdyby gmina chciała już na tym pierwszym etapie prowadzić bardziej 

szczegółową segregację, na pewno musiałaby znacznie podnieść koszty - wyjaśnia. 

Z tego powodu po wdrożeniu nowych zasad niewiele gmin będzie wymagało od mieszkańców 

dzielenia odpadów na wiele grup. Prawdopodobnie najpowszechniejszy będzie system dwóch pojemników: 

na odpady surowcowe (papier, szkło, metal, plastik) i na odpady organiczne. Taki system już teraz stosuje 

wiele firm odbierających odpady od mieszkańców domów jednorodzinnych”48.  

Jak wynika w z wielu wypowiedzi początki funkcjonowania ustawy były bardzo trudne i dla tych 

którzy mieli tym zarządzać, jak również dla tych którzy musieli się dostosować do nowych realiów. Na 

szczęście patrząc na to z perspektywy czasu udało się zażegnać wiele problemów, a i wiedza społeczeństwa 

w tej dziedzinie jest o wiele bogatsza. Co prawda ustawa sama w sobie miała i nadal ma jakieś 

niedociągnięcia, ale cieszy to, że społeczeństwo w jakimś stopniu ją akceptuję i zdaje sobie sprawę z jej 

przydatności, i oby nie wiązało się to z drastycznymi podwyżkami, gdyż tego nikt nie lubi i nie ważne jakiej 

dziedziny życia dotyczą. 

 

Wnioski końcowe 

 

Jeżeli chodzi o zasadnicze podsumowanie zalet i efektów jakie wprowadziła ustawa to wymienić 

można:   

 położenie nacisku na obowiązki w zakresie efektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

 objęcie wszystkich mieszkańców systemem - ograniczenie nielegalnych praktyk pozbywania się 

odpadów, 

 uszczegółowienie obowiązków w zakresie selektywnego zbierania, odzysku i recyklingu odpadów 

oraz ograniczania składowania, 

 stworzenie zachęty ekonomicznej do selektywnego zbierania 

 częściowe uproszczenie systemu - zwłaszcza w relacjach pomiędzy mieszkańcami, gminą 

(administracją) oraz podmiotami świadczącymi usługi.  

Istotną zmianą w stosunku do obowiązujących przepisów jest wyłączenie spod przepisów ustawy 

gruntu, w tym niewydobytej zanieczyszczonej gleby i budynków trwale związanych z gruntem oraz 

                                                                 
47 Tamże. 
48 Wypowiedź urzędnika gminy – dane zastrzeżone do wiadomości autora.  
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niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym wydobytych w trakcie 

prac budowlanych, jeżeli jest pewne, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie 

naturalnym w miejscu, w którym został wydobyty. Ponadto w wprowadzanej ustawie pojawiły się definicje 

nowych pojęć jak: gospodarowanie odpadami, gospodarka odpadami, magazynowanie odpadów, odpady, 

odzysk; oleje odpadowe, PCB, posiadacz odpadów, pośrednik w obrocie odpadami, recykling, sprzedawca 

odpadów, stosowanie komunalnych osadów ściekowych, unieszkodliwianie odpadów, zapobieganie 

powstawaniu odpadów oraz zbieranie odpadów. 

Zgodnie z zapisami nowej ustawy gospodarka odpadami powinna być prowadzona w sposób 

zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Zawiera zasady dokonywania klasyfikacji 

odpadów, kryteria uznawania przedmiotów lub substancji za produkty uboczne, kryteria i przypadki,                        

w których odpady będą mogły utracić status odpadów. Tworzy ramy prawne dla działalności organów 

administracji publicznej, które, w zakresie swojej właściwości, będą obowiązane do wspierania ponownego 

użycia i przygotowania do ponownego użycia odpadów, w szczególności w planach gospodarki odpadami 

oraz działaniach legislacyjnych. Wprowadza tzw. „zasadę bliskości", „zasadę zanieczyszczający płaci" oraz 

zasadę „rozszerzonej odpowiedzialności producenta", zgodnie z którymi koszty gospodarowania odpadami 

są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów oraz przez obecnego lub poprzedniego posiadacza 

odpadów. 

Na szczególną uwagę zasługuje utrzymanie obowiązku selektywnego zbierania odpadów oraz 

wprowadzenie zasady prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów w sposób zgodny 

z wymaganiami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Przewiduje, że odpady 

przetwarza się wyłącznie w instalacjach lub urządzeniach, które mogą być eksploatowane tylko wówczas, 

gdy spełniają wymagania ochrony środowiska. 

Zauważyć należy, że przedmiotowy akt prawny powiela obowiązek prowadzenia ewidencji 

odpadów, jak i podstawowe zasady jej prowadzenia z poprzednio obowiązujących regulacji. Ponadto do 

nowej ustawy został wprowadzony dział dotyczący utworzenia i prowadzenia bazy danych o produktach, 

opakowaniach i gospodarce odpadami, zwanej BDO. 

Istotne zmiany podstawowych pojęć prawa dotyczących odpadów wprowadziła już ustawa z dnia              

1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), wprowadzająca zmiany w systemie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Ustawa ta zmieniła model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanowiła nowe zasady 

finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dodane 

zostały wówczas definicje takich pojęć jak bioodpady, ponowne użycie czy przetwarzanie. Nowa ustawa                  

o odpadach dodaje lub modyfikuje m.in. tak kluczowe definicje jak: odpady, gospodarowanie odpadami, 

gospodarka odpadami, magazynowanie odpadów, pośrednik w obrocie odpadami, sprzedawca odpadów czy 

zbieranie odpadów. 
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Rozważając powyższe przepisy i oceniając to z perspektywy czasu można powiedzieć i pokusić się   

o stwierdzenie że ustawa ta zadziała pozytywnie w odczuciu społecznym.  

Od momentu wprowadzenia w życie przepisów ustawy nastąpiło szersze zrozumienie przez 

społeczeństwo problemu śmieci i odpadów. Dzięki szeroko zakrojonej kampanii społecznej informującej               

o tym jak ważną rolą jest segregowanie śmieci dbanie o porządek, prowadzenie przemyślanego recyklingu 

odpadów, można powiedzie, że w dużym stopniu zwiększyła się wiedza jak również podejście do problemu. 

Nacisk na edukację w tej tematyce jest prowadzony już od najmłodszych lat więc możemy by spokojni 

poniekąd o nasze środowisko, zdrowie czy życie. 
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III. Recenzje książek 

 

A. 

 

Recenzja książki Anny Kalisz, Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa, 

Warszawa 2016 (Wydawnictwo Difin) ss.239 

 

Problematyka mediacji należy do tematów, które wzbudzają zainteresowanie przedstawicieli nauk 

społecznych. Na rynku wydawniczym nie brakuje pozycji traktujących o mediacji, szczególnie ukazujących 

jej zalety i wady w różnych gałęziach prawa. Pozycja Pani dr Anny Kalisz wyróżnia się już samym tytułem 

– „Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa”. Czytelnik sięgający po monografię A. Kalisz, 

doświadczony imperatywnymi zachowaniami w kontaktach z sądem i organami administracji publicznej, 

zastanawia się o jaki dialog chodzi? Współcześnie promuje się alternatywne sposoby rozwiązywania 

sporów, jednakże wiedza przeciętnego człowieka na temat mediacji pozostawia spory niedosyt. Mediacja 

występuje w różnych gałęziach prawa i co ważne może pozytywnie wpłynąć na rozstrzygnięcie sprawy 

karnej, cywilnej, o wykroczenie, rodzinnej, gospodarczej. W środowisku prawników, pedagogów, 

socjologów, psychologów i samych mediatorów, od lat toczy się ustawiczna dyskusja nad ożywieniem 

instytucji mediacji i poprawą regulacji prawnych, których wadliwość zniechęca do sięgania po „dialog 

mediacyjny”.  

W obszernym wprowadzeniu, Autorka zakłada, że publikacja ma charakter kompleksowy i w dużej 

mierze interdyscyplinarny. „Obszar badań obejmuje bowiem – oprócz dogmatycznej analizy przepisów 

obowiązującego w tym zakresie prawa i opartego na doświadczeniach praktycznych zaprezentowania 

warsztatu mediacyjnego – także elementy teorii i filozofii prawa, filozofii społecznej oraz pewne wątki                   

z zakresu psychologii i socjologii”. Tak szerokie ujęcie problemu badawczego, po przemyśleniu wywodów 

Autorki, okazuje się podstawową wartością książki. Podzielić należy pogląd, że – „Elementy dialogu                     

w prawie nie wszędzie są bowiem tak samo widoczne – raz jest ich więcej, raz mniej, a mediacja stanowić 

ma exemplum ich obecności i zarazem pretekst do szerszych rozważań” (s.12).  Odwołując się do tego 

stwierdzenia, śmiem twierdzić, że komunikacja i dialog na sali sądowej, stanowią antytezę sesji 

mediacyjnych i nie pozwalają na wypracowanie kompromisu, budującego satysfakcję obu stron.  

Przyjęta konstrukcja rozprawy jest przemyślana i przejrzysta. Autorka w pierwszych dwóch 

rozdziałach wyjaśnia znaczenie komunikacji, dialogu i dyskursu w odniesieniu do sytuacji konfliktowej. 

Kluczowe dla badań Autorki są rozważania rozdziału trzeciego, który trafnie zatytułowano – „Instytucja 

mediacji jako egzemplifikacja dialogu w prawie – istota i zasady”. Następnie A. Kalisz zestawia 
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decyzyjność w postępowaniu sądowym i model mediacyjnego podejmowania decyzji. Ostatnia część 

traktuje o rozwoju instytucji mediacji w systemie prawa polskiego.  

W rozdziale pierwszym Autorka wyjaśnia fundamentalne pojęcia: dialog, konflikt, spór, dyskurs 

prawny, komunikacja; które w dalszych częściach książki są niezbędne do prezentowania wybranych 

zagadnień mediacji, w różnych gałęziach prawa. A. Kalisz uważa, że „konflikty oparte są na potrzebach                  

i pragnieniach, normach, wartościach i przekonaniach oraz interesach”(s.41). Kolejne rozważania wskazują, 

że Autorka gruntownie przeanalizowała semantyczne znaczenie tych pojęć i poprzez wieloaspektowe 

przemyślenia dochodzi do trafnych konkluzji. W efekcie stwierdza, że „dialog można zatem przedstawić 

jako działanie wedle schematu „od relacji do rezultatu”. Dyskurs natomiast – „od rezultatu do relacji”. 

Relacja ta zależy od przebiegu i wyniku komunikacji: w przypadku podejścia konfrontacyjnego relacje 

ulegają osłabieniu, następuje eskalacja lub utrwalenie negatywnych emocji, w przypadku zaś podejścia 

kooperacyjnego następuje pozytywne wzmocnienie lub naprawienie relacji” (s. 56). W trakcie mediacji 

różne czynniki wpływają na ostateczne porozumienie lub jego brak. Poznanie znaczenia tych pojęć okazuje 

się nader istotne w trakcie poznawania mediacji jako formy dialogu i alternatywnego sposobu rozwiązania 

sporu (konfliktu). 

Kolejny rozdział – „Komunikacyjny wymiar prawa” ma charakter teoretyczno-filozoficzny.                      

A. Kalisz stawia tezę, że „formy komunikowania się twórców prawa i następnie samego prawa z adresatami 

oraz wzajemnej komunikacji adresatów (np. stron sporów) różnią się na etapie tworzenia prawa, w ramach 

zjawiska przestrzegania prawa i w fazie stosowania prawa (w tym jego wykładni). Mogą, jak wspomniano, 

przybrać formę monologu, dyskursu, deliberacji bądź dialogu” (s. 58-59). Nie ulega bowiem wątpliwości, że 

właściwa komunikacja, pozbawiona eskalacji emocji, stanowi „klucz” do osiągnięcia porozumienia 

mediacyjnego. Autorka stawia tezę, że prawo jest wynikiem działań komunikacyjnych. W rozważaniach 

poświęconych temu zagadnieniu próbuje wywieść, że – „Koncepcja prawa jako działania komunikacyjnego 

w znacznym i wyraźnym stopniu koresponduje z naturą mediacji. Przede wszystkim wspólnym punktem 

wyjścia jest istnienie, poszukiwanie i znalezienie wspólnego obszaru wyznaczonego kodem 

komunikacyjnym, procedurami i wartościami, w ramach którego uzgadnia się prawa i obowiązki” (s. 67). 

Pogląd ten wydaje się trafny, ale słabo uzasadniony w omawianej części książki. Autorka powinna ukazać 

transparentność prawa i mediacji w wymiarze komunikacyjnym (aksjologicznym), tymczasem rozważania 

ograniczają się wyłącznie do analizy i oceny poglądów socjologicznych.  

Trzeci rozdział, już na płaszczyźnie tytulacji wzbudza zainteresowanie czytelnika – „Instytucja 

mediacji jako egzemplifikacja dialogu w prawie – istota i zasady”. Autorka chyba słusznie posługuje się 

pojęciem trialogu mediacyjnego (s. 91 i nast.). A. Kalisz przyjmuje, że „mediacja to „negocjacje we troje”, 

czyli innymi słowy oparty na dialogu trialog” (s.93). Należy jednak zauważyć, że dalsze jej rozważania w 

tym zakresie nie dotykają mediacji w różnych obszarach (karna, z nieletnim, gospodarcza, cywilna, 

rodzinna), przez co dochodzi do polaryzacji istoty i funkcji mediacji, która de lege lata nie ma obecnie 
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miejsca. Inaczej wygląda przebieg mediacji karnej, odmiennie cywilnej, itd. W mediacji karnej nie sposób 

mówić o „negocjacjach we troje”, termin ten jest bliższym mediacjom w szeroko rozumianym prawie 

cywilnym.  

W rozdziale czwartym zestawiono decyzyjność mediacyjną z modelem postępowania sądowego. Jak 

słusznie zauważa Autorka, decyzja sądowa „ma charakter aktu perswazyjnego – jest bowiem wiążąca                        

i pochodzi z zewnątrz w stosunku do stron sporu”(s.138). Diametralne różnice postrzega w decyzyjności 

mediacyjnej, gdzie dochodzi do identyfikacji interesów i potrzeb stron, poszukiwania drogi wiodącej do 

porozumienia i jego akceptacji. A. Kalisz zakłada, że „mediacja ma stanowić dyskurs integracyjny” (s.148), 

którego zwornikiem jest akceptowalność wszelkich ustaleń mediacyjnych. Warto przychylić się do tego 

stanowiska, zaznaczając, że ów „dyskurs integracyjny” w procesie karnym wpływa korzystnie na sytuację 

pokrzywdzonego i oskarżonego, chroniąc pierwszego z nich przed wtórną witalizacją. 

Ostatni rozdział poświęcono problematyce umacniania dialogiczności w prawie, poprzez rozwój 

instytucji mediacji w polskim porządku prawnym. Autorka stawia na początku trafną tezę, że – „Instytucja 

mediacji może stanowić przykład mechanizmu służącego wewnętrznej integracji prawa, jest bowiem 

mechanizmem psychologiczno-komunikacyjnym, wplecionym w różne jego gałęzie niejako niezależnie od 

różnić pomiędzy nimi”(s. 164-165). A. Kalisz sporo uwagi poświęca problemowi naprawczego aspektu 

sprawiedliwości, którego elementem jest instytucja mediacji. Następnie przechodzi do analizy normatywnej 

mediacji w obszarze prawa publicznego i prywatnego, jak również europejskiego i międzynarodowego. 

Objętość ich pozostawia jednak niedosyt czytelnika, zainteresowanego różnymi problemami tej instytucji. 

Zważyć należy, że przez blisko dwadzieścia lat od wprowadzenia mediacji w Polsce, dorobek 

piśmiennictwa poszerzał się i do dziś pojawiają się różne poglądy na temat mediacji, o czym świadczy 

chociażby recenzowana pozycja. Szkoda, że Autorka (zakładając we wprowadzeniu kompleksowość 

rozważań) nie wykorzystała w pełni tej spuścizny doktryny, co zapewne byłoby pożyteczne dla ukazania 

problemów mediacji w poszczególnych gałęziach (obszarach) prawa. Warto dodać, że we wszystkich 

obszarach, gdzie mediacja ma zakotwiczenie w prawie jest ona formą dialogu, a nawet opozycją w stosunku 

do imperatywnych działań organów władzy publicznej.  

Abstrahując jednak od kilku uwag krytycznych, opracowanie A. Kalisz zasługuje na uznanie. Jak 

dotąd nie ukazała się pozycja, która w ten właśnie sposób przedstawia mediację. Autorka, dokonując analizy 

tego zagadnienia, wykazała się bardzo dobrą znajomością różnych dziedzin: teorii prawa, psychologii i 

socjologii prawa, a także gruntowną wiedzą na temat mediacji we wszystkich regulacjach prawnych. W 

książce udało się pomyślnie rozwiązać kluczowy problem badawczy, utwierdzając czytelnika w 

przekonaniu, że ma do czynienia z „formą dialogu w stosowaniu prawa”.  Po lekturze monografii, można się 

zgodzić ze stanowiskiem Pana prof. L. Leszczyńskiego, że „(…) publikacja jest pracą wartościową 

merytorycznie, poszukującą na poziomie analizy głębokiej i w ten sposób tak interesujący, jak i  

kompetentny nowego sposobu ujęcia problematyki mediacji w procesach stosowania prawa, a tym samym 
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samego stosowania prawa jako istotnej części porządku prawnego”. Należy zatem żywić nadzieję, że 

podobnie jak mi, książka A. Kalisz dostarczy ciekawej lektury na temat mediacji, której filarem jest dialog i 

akceptacja wszelkich uzgodnień. 

 

       Damian Gil (KUL)1 

 

 

                                                                 
1 Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, 

wykładowca WSEPiNM w Kielcach, członek: Stowarzyszenia „Fontes”, Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego i innych 

organizacji naukowych, autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i nauk penalnych, prowadzi zajęcia z mediacji, 

posiada certyfikat mediatora w sprawach karnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego.   
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B.  

Recenzja książki pod redakcją Stanisława Mazura, Współzarządzanie publiczne, 

Warszawa 2015 (Wydawnictwo Naukowe Scholar) ss.319 

 

Praca zbiorowa „Współzarządzanie”, pod redakcją Stanisława Mazura1, wydana przez Wydawnictwo 

naukowe Scholar stanowi ciekawą lekturę dla Czytelników zainteresowanych szeroką gamą aktualnych 

zagadnień administrowania (zarządzania)2 publicznego. Pozycja stanowi dość kompletne przedstawienie 

współczesnej doktryny public governance – wedle krakowskiego ośrodka gospodarki i administracji 

publicznej3. 

 Książka została napisana w toku realizacji projektu „Konsolidacja teorii zarządzania publicznego w 

badaniach nad polityką publiczną. Perspektywa krytyczna”, wykonywanego na Wydziale Ekonomii i 

Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie4. Należy zauważyć, ze w ciągu 

ostatnich kilku lat wzrasta ilość prac naukowych pisanych (i wydawanych) w Polsce, które dotyczą / w 

mniejszym, bądź większym stopniu / problematyki public governance. Recenzowana książka pozytywnie 

wyróżnia się na ich tle kompleksowym, wyczerpującym podejściem autorów oraz efektem (w zakresie 

reprezentowanych przez nich dyscyplin nauk społecznych). 

 Publikacja ma przede wszystkim charakter monografii wieloautorskiej. Większość autorów 

poszczególnych rozdziałów pracy stanowią przedstawiciele nauk ekonomicznych. Niektórzy autorzy mają 

wykształcenie z zakresu nauk prawnych, a autor rozdziału XII ma stopień naukowy z zakresu nauk o 

administracji. Można twierdzić, że praca stanowi udany przykład kooperacji myśli politologicznej, 

ekonomicznej oraz nauk prawnych.  

 Książka została wydana w dwóch wersjach językowych (polskiej – wyjściowej oraz  w tłumaczeniu 

na język angielski). Cechuje się estetyczną oprawą (miękką dla wydania polskiego, a twardą dla wydania 

anglojęzycznego). Wielokolorowe litery tytułu są wysoce komunikatywne na żółtym tle reszty okładki. 

 Recenzentami wydawniczymi pracy byli profesorowie: Jarosław Górniak oraz Jerzy Wilkin. W 

recenzji pierwszego z nich przeczytać można: „obszerna, wielowątkowa monografia koncepcji governance 

                                                                 
1 Dr hab. S. Mazur, prof. UEK jest politologiem, który specjalizuje się w szeroko rozumianej sferze zagadnień gospodarki i 

administracji publicznej (por. http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=84807&lang=pl , dostęp 

15.12. 2016). Sprawuje m.in. funkcję dziekana nowoutworzonego Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie (por. https://www.youtube.com/watch?v=FWfaiJrqO0o , dostęp 20.12. 2016). Autor licznych 

publikacji naukowych (własna lista doprowadzona do około 2014 r.: 

http://www.gap.uek.krakow.pl/images/documents/CV/Publikacje_Stanislaw_Mazur.pdf dostęp 15.12. 2016). Jako przykład jego 

ostatnich prac naukowych należy wymienić: (red.) S. Mazur, Neo-weberyzm w zarządzaniu publicznym, Od modelu do 

paradygmatu?, Warszawa 2016. 
2 Przedstawiciele nauk prawnych – co do zasady - częściej używają słowa administrowanie niż zarządzanie (a reprezentanci nauk 

ekonomicznych - przeciwnie). Autor recenzji stara się wyrażać możliwie komunikatywnie dla wszystkich nauk obszaru nauk 

społecznych (tj. w szczególności zarówno względem prawa, jak i ekonomii).  
3 Ośrodek ten został założony w latach 90-tych XX wieku przez prof. J. Hausnera wraz ze współpracownikami (m.in. redaktorem 

prezentowanej pracy) w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 
4 Sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/07/B/HS4/00444. 
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w różnych obszarach życia publicznego (…), mamy w tym wypadku do czynienia z ukształtowaną już 

szkołą nauki o gospodarce i polityce publicznej (…)”. Natomiast w treści drugiej recenzji znajdują się 

sformułowania: „współzarządzanie publiczne przezwycięża tradycyjne podziały między domeną państwa, 

rynku i społeczeństwa obywatelskiego. Potrzebna, interdyscyplinarna analiza naukowa na wysokim 

poziomie”. Autor niniejszej recenzji podziela te opinie. 

 We wprowadzeniu autorzy pracy podają „generyczną wersję” określenia governance: 

„współzarządzanie to sterowanie sieciami niehierarchicznymi, współzależności występujących między 

aktorami publicznymi i niepublicznymi, służące koordynacji działań zbiorowych i rozwiązywaniu 

problemów kolektywnych”. Autor recenzji uważa, że ujęcia definicyjne trudno definiowalnych stanowią 

zasadniczo postęp nauki. Jednocześnie – uzupełniająco - przytacza poglądy M. Bevira: „nowe governance 

nie ma charakteru monolitycznego (…) podobnie (…) monolitami nie są państwo, czy też aparat władz 

publicznych (…). Władztwo publiczne jest dziś stale przekształcane, negocjowane                            i 

kontestowane – na wiele różnych sposobów (…)”5 oraz „przemiany (governance – przyp. autora recenzji) 

polegają na formalnych analizach reifikowanych pojęć takich jak rynek, sieć, instytucja, struktura, system 

społeczny. Docelowo uzyskiwana jest wiedza odnośnie zwiększania efektywności państwa, wspierania 

efektywności zarządzania (publicznego), sterowania strukturami sieciowymi (…)”6. 

 Praca dzieli się na dwie części „Teoretyczne fundamenty współzarządzania” (rozdziały I – IV) oraz 

„Współzarządzanie a polityka publiczna” (rozdziały V-XII). Książkę zamyka „Zakończenie. 

Współzarządzanie publiczne – wyzwania teoretyczne – zastosowania praktyczne”, autorstwa redaktora 

naukowego publikacji. Na końcu książki znajdują się  informacja o afiliacji autorów oraz istotnie pomocny 

Czytelnikom - indeks nazwisk.  

Pierwsza cześć publikacji dotyczy, przede wszystkim, teorii dzisiejszego governance i jego 

związków z instytucjonalizmem (ekonomią instytucjonalną). W jej skład wchodzą następujące rozdziały: 

„Governance i jego konceptualne podstawy” (Jerzy Hausner), „Współzarządzanie a administracja 

publiczna” (Stanisław Mazur), „Współzarządzanie a nowa ekonomia instytucjonalna” (Michał Możdżeń), 

„Krytyka konceptualnych fundamentów współzarządzania” (Marcin Zawicki). 

Natomiast druga część pracy przedstawia szczegółowe, autorskie ujęcia odniesień governance 

względem szczegółowych polityk publicznych bądź istotnych zagadnień życia społeczno-gospodarczego. 

Znajdują się w niej rozdziały: „Współzarządzanie publiczne a nowy międzynarodowy podział pracy w 

warunkach globalizacji” (Tomasz Geodecki), „Współzarządzanie a polityka na rynku pracy” (Maciej 

Frączek), „Współzarządzanie a zarządzanie sieciowe w samorządzie lokalnym” (Michał Żabiński), 

„Znaczenie kapitału społecznego w procesie współzarządzania publicznego” (Jakub Głowacki), 
                                                                 
5 M. Bevir, Governance. A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford 2012, s. 59 i nast. Por. P. Feczko, 

Governance a przemiany prawa administracyjnego od F.J. Goodnowa do S. Rose-Ackerman [w:] (red.) I. Niżnik-Dobosz, 

Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, Warszawa 2014, s. 59-65. 
6 M. Bevir, A Theory of Governance, University of California Press, Berkeley, 2013, s. 148. Por . P. Feczko [recenzja:] M. Bevir, 

A Theory of Governance, California University Press, Berkeley, Zarządzanie Publiczne (UJ) 2014/4. 
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„Współzarządzanie a polityka innowacyjna” (Piotr Kopyciński), „Współzarządzanie a normy prawne” 

(Maciej Gnela), „Współzarządzanie a zarządzanie wielopoziomowe” (Robert Chrabąszcz), 

„Współzarządzanie a usługi publiczne” (Dawid Sześciło). 

Na szczególną uwagę czytelnika zasługują wnioski końcowe podsumowujące monografię (Stanisław 

Mazur). Prezentują one dorobek pracy zarówno względem wyzwań teoretycznych (tożsamości 

konceptualnej, rozliczalności, hybrydyzacji, sieciowości), jak i zastosowań praktycznych (dominacji 

współzarządzania, marginalizacji współzarządzania publicznego, kohabitacji). Rozważania na temat 

możliwości wykorzystania public governance w praktyce życia społeczno-gospodarczego i administrowania 

(zarządzania) publicznego są – zdaniem autora recenzji – szczególnie istotne dla polskiego systemu 

społeczno-gospodarczego, który znajduje się aktualnie w potencjalnie korzystnym momencie, dla 

wykorzystania tego co oferuje doktryna public governance. 

Kwestia „czy potencjalne możliwości zostaną wykorzystane w co najmniej istotnym zakresie?” 

stanowi pytanie – z wielu powodów – trudne. Niemniej powinnością badacza - aktywnego względem 

otoczenia społeczno-gospodarczego – jest, wspomniane możliwości przedstawiać dla dobra wspólnego7. 

Należy zauważyć, że stanowiska nauki polecające stosowanie dorobku public governance, w Polsce 

nie są rzadkością. Przykładowo K. Ostaszewski pisze: „(…) należy szczególnie zadbać o wdrożenie i rozwój 

nowych narzędzi wpływu obywateli na decyzje organów administracji publicznej. Dla pełnego 

urzeczywistnienia potencjału demokracji uczestniczącej konieczne są istotne przemiany w społeczeństwie, 

wzrost samoświadomości, edukacja obywatelska oraz promocja obowiązujących regulacji prawnych. 

Działania takie przyczynią się do podniesienia poziomu partycypacji obywateli w życiu publicznym, 

poprawy wzajemnych relacji między mieszkańcami a organami władzy samorządowej, efektywności                  

i jakości poziomu usług, a w konsekwencji do restytucji społeczeństwa obywatelskiego (…)”8. 

Z powyższego zadania zespół autorów książki wywiązał się w sposób godzien powszechnej uwagi 

zarówno świata nauki, jak i praktyki: administrowania (zarządzania) publicznego, polityki, prawa 

(szczególnie – administracyjnego). Zasadnicza jasność oraz rzetelność wywodów publikacji, czyni ją 

komunikatywną oraz użyteczną dla szerokiego kręgu czytelników. 

 

         Piotr Feczko9 

 

                                                                 
7 Pozytywnym prognostykiem dla zastosowań governance także w Polsce jest to,że jego doktryna ma istotne znaczenie globalne – 

przykładowo w 2014 r. ukazało się dzieło programowe: Xi Jinping, The Governance of China, Beijing 2014.  
8 K. Ostaszewski, Partycypacja społeczna w procesie podejmowania decyzji w administracji publicznej, Lublin 2013, s.225. Por. 

P. Feczko [recenzja:] K. Ostaszewski, Partycypacja społeczna w procesie podejmowania decyzji w administracji publicznej, 

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2013, s. 266, Przegląd Prawa Publicznego 2015, nr 10. 
9Doktor nauk prawnych, adiunkt Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii, 

redaktor naczelny „Fons”, członek: Stowarzyszenia „FONTES”, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Forum Myśli 

Instytucjonalnej, autor publikacji z zakresu nauk prawnych oraz ekonomicznych, mediator, wiceprzewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Polskiego Związku Sumo (i sędzia sportowy - tamże). 
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IV. Wywiady 

 

Wywiady z członkami Stowarzyszenia przeprowadził Piotr Feczko (opracowanie redakcja).  

 

A.  

 

Wywiad z panią wiceprezes Stowarzyszenia „Fontes” dr Eweliną Żelasko-Makowską 

 

1.Czy mogłaby Pani Prezes przybliżyć Naszym Czytelnikom swoją sylwetkę naukową ?  

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Studiowałam administrację i do dzisiaj moje zainteresowania 

naukowe wiążą się z prawem administracyjnym. Studia doktoranckie ukończyłam na Uniwersytecie 

Śląskim. Napisałam pracę doktorską na temat postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu 

samorządowego. Obręb badawczy zasugerował mi promotor, Profesor Bogdan Dolnicki, kiedy 

powiedziałam, że moimi ulubionymi zajęciami dydaktycznymi są ćwiczenia z postępowania 

administracyjnego. Bardzo jestem wdzięczna Panu Profesorowi za tę podpowiedź, bo pisanie tej pracy było 

dla mnie po prostu przyjemne.  

Moje zainteresowania naukowe są szerokie, ale w szczególności oscylują wokół nadzoru nad działalnością 

samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianym administracyjnym prawem osobowym. W obydwu 

przypadkach mamy do czynienia z bardzo praktycznymi dziedzinami. Zgłębianie problemów zarówno 

prawa samorządowego jak i zagadnień z zakresu statusu administracyjnoprawnego jednostki wzbogaca nie 

tylko mój dorobek naukowy, ale także – zwyczajnie – podnosi moją świadomość, jako obywatela.  

2. Jak doszło do zainteresowania się przez Panią Doktor Naszym Stowarzyszeniem i jego metodą badawczą 

?  

Informacji na temat Stowarzyszenia zasięgnęłam u samego źródła, czyli u Pana Profesora Pawła 

Chmielnickiego. Mam przyjemność znać Pana Profesora już kilka lat i zawsze był dla mnie autorytetem 

naukowym. Kiedy powołał do życia Stowarzyszenie byłam pewna, że jest to coś wartego uwagi. Metoda 

badawcza zaproponowana przez Pana Profesora ma wiele zalet, ale w szczególności pozwala odpowiedzieć 

na pytanie: jaki jest prawdziwy powód wprowadzenia konkretnych przepisów bądź ich zmian. Metoda 

dogmatyczna nigdy na to pytanie nie odpowie, bo i nie stara się tego uczynić. A w gruncie rzeczy 

najistotniejsze jest nie to jak rozłożyć przepis „na czynniki pierwsze”, ale jaki skutek niesie za sobą jego 
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wprowadzenie. Metoda Stowarzyszenia pozwala obnażyć prawdziwy, nie deklarowany, cel konkretnej 

regulacji. Przynosi to nie tylko wymierny efekt naukowy, ale także dostarcza badaczowi wiele satysfakcji.  

3. Czy mogłaby Pani zdradzić swoje zainteresowania i pasje pozazawodowe ?  

Słowo relaks jest dla mnie synonimem podróży. Najpełniej odpoczywam właśnie w drodze. Poznawanie 

nowych miejsc i ludzi jest niezwykle pasjonujące. Gdyby nie podróże nie poznałabym wielu niezwykle 

wartościowych osób.  

4. Niedawno objęła Pani Prezes nową funkcję kierowniczą w Pani Uczelni - proszę opowiedzieć o tym 

Czytelnikom ?  

Ten rok był rokiem wyborczym na polskich uczelniach, także w mojej macierzystej Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie nastąpiło wiele zmian. Dostałam propozycję objęcia stanowiska Zastępcy 

Dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania ds. Dydaktycznych. Przyznam, że miałam spore 

obawy związane z tą funkcją. Pracuję na uczelni nie od dziś i wiem z jak wieloma obowiązkami wiąże się to 

stanowisko. Zwłaszcza, jeśli – tak jak w naszym przypadku, mieliśmy jednocześnie do czynienia ze zmianą 

struktury Instytutu. Obecnie Instytut prowadzi kształcenie na kierunku administracja, pierwszym i drugim 

stopniu, oraz kierunku zarządzanie (I stopień) i zarządzanie ze specjalistycznym językiem obcym (II 

stopień). W następnym roku akademickim planujemy nabór na kierunek rachunkowość i podatki. Mamy 

ambitne plany rozwoju Instytutu. Pracy więc nie brakuje. Propozycję objęcia stanowiska Dyrektora 

Dydaktycznego, podobnie zresztą, jak w przypadku funkcji Zastępcy Prezesa FONTES, uznałam za formę 

uznania mojej dotychczasowej pracy. Jestem dumna i szczęśliwa, że praca ta dostała dostrzeżona i 

doceniona. Oczywiście wiąże się to z wieloma dodatkowymi obowiązkami, ale prawdziwym jest 

twierdzenie, że jeśli lubi się to co się robi, to przynosi to wiele satysfakcji.  

5. Czy ma Pani Doktor refleksje na temat swojego udziału w konkursie Fontes ?  

Jestem laureatką tego konkursu i uznaję to za duży sukces. Ze współautorką badań (prywatnie moją 

przyjaciółką), dość przypadkowo zajęłyśmy się zagadnieniem finansowania niepublicznych szkół dla 

dorosłych. Temat okazał się niezwykle fascynujący, a wnioski do jakich doszłyśmy są zaskakujące, 

chwilami wręcz szokujące. Badanie rzeczywistości prawnej metodą Profesora Chmielnickiego nie było 

naszym debiutem. Wcześniej napisałyśmy artykuł na temat obowiązku szkolnego sześciolatków, z tym że w 

tym wówczas zastosowałyśmy metodę uproszczoną. W obu przypadkach badania były niezwykle 

interesujące. Każdego zachęcam do podjęcia próby zmierzenia się z tą metodą, bo wbrew pozorom, nie jest 

tak trudna jak wydaje się na pierwszy rzut oka. Wymaga wysiłku intelektualnego, jak każde badanie, ale 
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efekty są znacznie bardziej satysfakcjonujące, aniżeli w przypadku klasycznej metody dogmatyczno-

prawnej.  

6. Jakie ma Pani Prezes plany związane z nową funkcją w Naszym Stowarzyszeniu ?  

Prowadzenie tak dużego Stowarzyszenia wiąże się z ogromną pracą, którą w większości wykonuje Pan 

Profesor Chmielnicki. Już wielokrotnie podkreślałam swój podziw dla jego zaangażowania, pasji i 

pracowitości. Jestem prawdziwie zafascynowana metodą badawczą naszego Stowarzyszenia więc moją 

ambicją jest szerzenie wiedzy na jej temat, także wśród naszych członków. Niektórzy z dużym niepokojem i 

dystansem podchodzą do tej metody, która kojarzy się z czymś niezwykle trudnym i wymagającym. Jak 

podkreśliłam wyżej wcale tak nie jest. Chciałabym zachęcać do stosowania tej metody przez 

profesjonalistów, a także za ich pośrednictwem studentów. W szczególności zaś będę zachęcać do udziału w 

konkursie, którego I edycja okazała się dużym sukcesem.  

7. Co Pani Doktor uważa za szczególnie dziś ważne dla nauk prawnych w Polsce ? 

Jakość, a nie ilość. Marzy mi się, aby przestało się liczyć ile zostało napisane, ale jakiej to jest jakości. 

Kiedyś usłyszałam takie zdanie na temat polskich naukowców, które jest w gruncie rzeczy niezwykle 

smutne: dzisiaj wszyscy piszą, ale nikt nie czyta. Mamy do czynienia z pogonią, którą wymusza na nas 

system. To kosztuje wiele zaangażowania, a włożony wysiłek nie zawsze przynosi jakościowo wymierny 

efekt. Natomiast w kontekście działań naszego Stowarzyszenia, ważnym jest aby otwierać się na nowe. 

Prowadzenie badań metodą dogmatyczną jest wartościowe, ale nie daje odpowiedzi na wiele pytań. Należy 

także pamiętać, że badanie prawa w oderwaniu od szerszego kontekstu, od rzeczywistości w której ono 

obowiązuje, jest w efekcie ograniczone poznawczo. Mam nadzieję, że działalność naszego Stowarzyszenia i 

propagowanie nowych metod badawczych stanie się zalążkiem nowej jakości badań prawa w Polsce. 
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B. 

 

Wywiad z panem doktorem Dariuszem Wasiakiem  

Doktor nauk prawnych Dariusz Wasiak, obecnie – komendant straży miejskiej oraz pracownik naukowo-

dydaktyczny, od 1.10.2016 r., adiunkt w Instytucie Nauk Społeczno-Humanistycznych Wyższej Szkole 

Bankowej we Wrocławiu. Mediator sądowy w sprawach karnych i gospodarczych. 

Główną pracą naukową obrazującą zapatrywania Pana doktora na sposoby wykorzystywania przez władze, 

klauzul generalnych bezpieczeństwa i porządku publicznego jest monografia pt.: Argument z porządku 

publicznego jako uzasadnienie technik panoptycznych w dyskursie prawnym, ( Lublin 2016). 

      

W świetle dużej aktywności naukowej, co skłoniło Pana doktora do zainteresowania się celami Fontes?  

Jako teoretyk natchniony filozofią krytyczną, czy też podejrzeń, a jednocześnie praktyk, który na co dzień 

zderza się z rzeczywistym obrazem władzy instrumentalizującej prawo w ramach usuwania często tylko 

hipotetycznych zagrożeń dla konstytucyjnie nakreślonych praw i wartości, do których niewątpliwie należy 

bezpieczeństwo i porządek publiczny, poszukiwałem aktywnych naukowców dostrzegających, iż 

stanowienie prawa musi być wynikiem interdyscyplinarnego podejścia badawczego, a nie następstwem 

twardego pozytywizmu prawniczego marginalizującego obecne balansowanie na granicy totalitaryzmu. 

Taką filozofię badawczą dostrzegłem w postawie recenzenta mojej dysertacji, której autorem był prof. dr 

hab. Paweł Chmielnicki. Tak oto ocena mojego poznania badawczego scaliła się z przestrzenią badawczą i 

spektrum zainteresowań Fontes. 

  

Jakie przesłanki spowodowały zainteresowanie się genezą prawa? 

 

Stoję na stanowisku, że społeczna akceptacja pozytywizmu prawniczego spowodowała nie tylko to, że 

prawo jest sprawnym instrumentem w rękach władzy, lecz paradoksalnie przede wszystkim to, iż prawo nie 

jest zespołem norm wyznaczanych przez społeczeństwo. Dlatego też demokracja jest już tylko i wyłącznie 

cieniem totalitaryzmu ugruntowanego społecznie. 

 

Co w Pana ocenie, jest charakterystyczne w kwestii skutków regulacji prawnych? 

 

Uważam, że prawo oparte wyłącznie na niezbędności ochrony konstytucyjnie wyniesionych wartości można 

odczytywać jako władczo zniekształcone, choć obowiązujący model retoryki, który nakreśla 

Benthamowskie przesłanie utylitaryzmu, będące w tej odsłonie jedynym budulcem prawa stanowionego . 
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Jakie widzi Pan mocne a jakie słabe strony obecnie używanych metod badawczych prawa? 

 

Mocną stroną obecnie realizowanych badań naukowych jest przede wszystkim możliwość dzielenia się na 

masową skalę wynikami swoich analiz, czy też wyznaczników dla nowych teorii. Słaba strona natomiast 

koresponduje paradoksalnie z brakiem wyrazistości przekazu, a tym samym niepewnością, czy też brakiem 

odwagi wielu naukowców w konstruowaniu klarownych, jednoznacznych oraz burzących obecne 

ideologicznie wymodelowane paradygmaty obowiązujących teorii. 

 

Czym powinny się różnić badania naukowe prawa od wykładni prawa dokonywanej w codziennej praktyce 

prawniczej? 

 

W mojej ocenie, ustalenia ostatecznie wyniesione w ramach podjętych badań nad prawem, jak i w ramach 

wykładni prawa dokonane w codziennej praktyce prawniczej winny być falsyfikowane tym samym 

instrumentem. Bliższy jest więc mi system anglosaski, choć niewątpliwie on także nie jest pozbawiony 

indywidualizmu sędziego, gdyż skażony jest efektem uzyskanym w ramach kształtowania chłonnej wiedzy 

jednostki w ramach zastosowania tzw. lejka norymberskiego. 

 

Czy istnieje potrzeba prowadzenia badań prawa w ramach zespołów składających się z: 1) prawników 

różnych specjalności; 2) prawników i przedstawicieli innych dyscyplin nauk społecznych (ekonomia, 

socjologia, itp.)? 

 

Jak najbardziej. Taki wspólnie wypracowany i realizowany wzorzec prowadzenia badań nad prawem 

pozwala, w mojej ocenie, zbliżyć się wynikowi badawczemu, czyli poczynionym ustaleniom badawczym, 

do jednostki, czyli także do społeczeństwa. Model ten można traktować jako dogmatyczne dopełnienie teorii 

Habermas w przestrzeni tworzenia prawa, które będzie bliżej moralności. 

      

Czy Pana zdaniem badanie treści prawa powinno opierać się na rozumieniu kontekstu społeczno – 

gospodarczego, w którym prawo powstaje i funkcjonuje? 

 

Odpowiem tak: aksjologia wyznacza kształt funkcjonującego i obowiązującego kontekstu społeczno-

gospodarczego. Zatem tylko od prawidłowo odkodowanej, ukrytej w określonym kontekście aksjologii, 

zależy właściwy kontekst społeczno-gospodarczy. 

         

Jak rozumieć związek między poznaniem genezy prawa i rozumieniem jego treści, jak rozumie związek 

pomiędzy poznaniem skutków/efektywności prawa i rozumieniem jego treści? 
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Geneza prawa to również podjęta próba określenia wyznaczonego celu, gdzie model jego odczytywania 

spójny jest ze zrozumieniem wskazanych treści po dokonaniu wykładni spójnej z celem. 

 

Co jest potrzebne prawnikowi – naukowcowi (jakie informacje, jakiego rodzaju wiedza), aby mógł 

kompetentnie odpowiadać na pytania, jakie prawo powinno być? 

 

Niewątpliwie szeroka wiedza wykorzystywana w wąskiej specjalizacji, w której prawnik „czuje” się 

ekspertem. 

              

Czy publikacje tworzone obecnie przez naukowców dla prawników – praktyków są zadowalające pod 

względem użyteczności: „od początku, do końca”? 

 

Użyteczność prac badawczych określonego naukowca winna przewodzić w podjętym dyskursie ze 

społeczeństwem, w tym także innymi naukowcami. Tym samym aspekt użyteczności winien być ważnym 

elementem każdej pracy. Paradoksalnie prace stricte teoretyczne kryją w sobie także dużo informacji 

niezbędnych do załatwienia jakiejś sprawy „od - do”. Dlatego też w żadnym razie nie dyskryminuje żadnej 

pracy o zabarwieniu teoretycznym, choć niewątpliwie w każdej przestrzeni naukowej są lepsze i gorsze 

prace utrwalone czcionką drukarską. 

            

W jaki sposób Pan planuje się włączyć do prac FONTES – które regulacje chciałby Pan zbadać zgodnie z 

metodą FONTES i jakie inicjatywy / programy chciałby Pan współtworzyć w / z FONTES? 

 

Moim polem zainteresowań naukowych objęta jest użytkowość klauzul generalnych. Ich umiejętne 

wykorzystanie w procesie kreacji prawa ograniczającego nasze wolności sprawia, że klauzule te należy 

utożsamiać niewątpliwie z uniwersalnym budulcem dla klucza argumentacyjnego, który jest w stanie 

otworzyć wrota tyrani. Dzięki możliwościom wynikającym z szerokiego spektrum specjalizacji, wiedzy, 

umiejętności i aktywności członków „Fontes” zamierzam jeszcze bardziej zgłębiać ten proces stałego 

modelowania mas, w którym wyniesione konstytucyjne wartości są jedynie iluzją w świecie platońskiej 

jaskini. 
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C. 

Wywiad z panią magister Katarzyną Magdaleną Gorzkowską  

Magister Katarzyna Magdalena Gorzkowska – uczestniczka seminarium doktoranckiego z zakresu prawa 

Unii Europejskiej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest ekspertką do spraw rynku pracy w 

Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych. Odpowiada za partnerstwo dotyczące współpracy organizacji 

pozarządowych z biznesem w ramach Mapy Drogowej Trzeciego Sektora. Interesuję się prawem 

międzynarodowym, prawem Unii Europejskiej, prawami człowieka, prawem medycznym, prawem pracy, 

społeczną odpowiedzialności biznesu. Pracuje jako aplikant radcowski w branży odszkodowawczej. 

 Zainteresowania pozanaukowe: taniec, gra na gitarze, projekty społeczne.  

 

Co spowodowało, że skierowała się Pani w stronę Fontes?  

 

Przystąpiłam do Stowarzyszenia ponieważ skupia środowiska naukowców różnych specjalności. W swojej 

działalności wychodzi poza przyjęte granice. W pracy naukowej staram się podchodzić do zagadnienia nie 

tylko z prawnego punktu widzenia, lecz również uwzględniać inne zjawiska społeczne. Wierzę, że dzięki 

współpracy z Fontes uda się przeprowadzić wiele ciekawych i wartościowych badań oraz zmienić podejście 

do sposobu nauczania prawa.  

 

Czy Pani zainteresowania genezą prawa mają wpływ na ogląd rzeczywistości tworzonego prawa?  

 

Genezą prawa zaczęłam się interesować ze względu na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Od 

dłuższego czasu obserwuję wpływ sektora NGO (czyli samych jednostek/obywateli) na proces tworzenia 

regulacji krajowych i międzynarodowych. Naukowo interesuję się prawem międzynarodowym, w tym 

prawem Unii Europejskiej i prawami człowieka oraz wpływem interesariuszy, zjawisk społecznych i 

ekonomicznych na tworzone regulacje.  

 

Jakie znaczenie dla funkcjonowania prawa ma badanie skutków regulacji prawnych?  

 

Problematyką skutków regulacji prawnych interesuję się z powodu ich wpływu na codzienne 

funkcjonowanie jednostek (min. obywateli i przedsiębiorców) w państwie. W mojej ocenie angażowanie jak 

największej liczby grup społecznych w proces stanowienia prawa zwiększa szanse na stworzenie regulacji 

adekwatnych do potrzeb społeczeństwa.  
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 Jakie słabe strony widzi Pani w badaniach naukowych prawa?  

 

Naukowcy badający prawo trzymają się ściśle wyznaczonych reguł i zbyt rzadko pozwalają sobie na 

odstępstwa. W procesie badawczym brak jest pierwiastka twórczego, kreatywnego, „świeżego” podejścia do 

zagadnienia. Zbyt rzadko pozwalamy sobie na krytykę niedziałających rozwiązań.  

 

Co winno odróżniać badania naukowe nad prawem od wykładni prawa stosowanej w codziennej praktyce 

prawniczej?  

 

W codziennej praktyce prawniczej dokonujemy wykładni według przyjętych wzorców. W badaniach 

naukowych powinniśmy jednak pozwalać na odstępstwa od zasad, wyjście poza schematy, holistyczne 

spojrzenie, czy przedstawianie idei. 

  

Czy w Pani ocenie, istnieje potrzeba prowadzenia badań nad prawem w ramach zespołów składających się 

z: 1) prawników różnych specjalności; 2) prawników i przedstawicieli innych dyscyplin nauk społecznych 

(ekonomia, socjologia, itp.)?  

W mojej ocenie badanie prawa wymaga pracy w zespołach interdyscyplinarnych, złożonych z 

przedstawicieli różnych dyscyplin. Tworzone rozwiązania powinny służyć efektywnej regulacji zjawisk np. 

ekonomicznych, stąd niezbędne jest angażowanie poza prawnikami także naukowców z innych dziedzin, jak 

również praktyków. Warto ponadto zaprosić do współpracy organizacje pozarządowe i obywateli, którzy 

mogą stanowić cenne źródło informacji o praktycznym zastosowaniu danych regulacji. 

 

Czy powstanie i funkcjonowanie prawa, dla swej poprawności, wymaga uwzględnienia procesów 

zachodzących w społeczeństwie?  

 

Moim zdaniem badanie treści prawa powinno się opierać na rozumieniu kontekstu społeczno – 

gospodarczego, jak również historycznego i kulturowego. Nierzadko efektywność przyjętych rozwiązań 

zależy od zmiany wzorców zachowania utrwalonych w danej społeczności.  

 

Jaki istnieje związek pomiędzy genezą prawa a jego treścią oraz pomiędzy efektywnością i treścią prawa?  

 

Prawo jest efektywne, gdy realizuje założenia, które stanowiły fundament powstania regulacji. Znając 

założenia można tworzyć i korygować przepisy tak, aby skutecznie realizowały założenia. 

  

Co powinno cechować prawnika – naukowca, zajmującego się badaniem i tworzeniem prawa?  
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Moim zdaniem dobry prawnik zajmujący się badaniem i tworzeniem prawa powinien posiadać bogatą, 

kompleksową wiedzę z obszaru, którym się zajmuje. Niezbędne jest również praktyczne doświadczenie w 

zakresie stosowania prawa, nabyte podczas pracy w charakterze pełnomocnika, czy sędziego, w dziale 

prawnym bądź w legislacji.  

 

Czy Pani zdaniem, naukowe publikacje prawnicze użyteczne są dla praktyków prawa, w stopniu 

zadawalającym?  

 

 Aby publikacje były zadowalające i użyteczne powinny być tworzone przede wszystkim przez prawników 

posiadających praktyczne doświadczenie w danym obszarze prawa.  

 

 Biorą pod uwagę cele Stowarzyszenia, jakie regulacje chciałaby Pani zbadać zgodnie z metodą FONTES?  

   

W ramach Stowarzyszenia chciałabym prowadzić badania nad regulacjami dotyczącymi koncepcji 

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, edukacji, aktywizacji osób bezrobotnych, rozwoju rynku 

pracy, zapobiegania turystyce zasiłkowej, angażowania grup społecznych, zrównoważonego rozwoju 
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 D. 

 

Wywiad z zastępcą redaktora naczelnego „Fons” panem magistrem Mirosławem Machoniem 

Magister Mirosław Machoń jest doktorantem Krakowskiej Akademii w Krakowie na Wydziale Prawa, 

Administracji i Stosunków Międzynarodowych, w dyscyplinie Prawo. Specjalizuje się w prawie leśnym. 

Przygotowuje rozprawę doktorską na temat: Udział prawa administracyjnego w wykonywaniu zadań                    

w zakresie zarządzania lasami. Jego dotychczasowe publikacje dotyczą prawa administracyjnego (przede 

wszystkim prawa leśnego). Uprawia dziennikarstwo. Zatrudniony jest na stanowisku sekretarza 

Nadleśnictwa. W wolnych chwilach uprawia sport i oddaje się muzyce, koncertując w kraju i za granicą.  

Co spowodowało Pana zainteresowanie się działalnością FONTES?  

Brałem udział w konferencji naukowej współorganizowanej przez FONTES. Tam wysłuchałem wystąpienia 

prezesa Stowarzyszenia Pana profesora Pawła Chmielnickiego. Moje zainteresowanie wzbudził nowatorski, 

sposób oglądu rzeczywistości prawnej. Zafascynowało mnie podejście do badań w sposób holistyczny, 

uwzględniający wszelkie prawne i pozaprawne sposoby myślenia i zachowania, w ramach różnych 

dyscyplin naukowych, angażujące możliwie wszystkie instytucja formalne i nieformalne, które poprzez 

rozliczne powiązania, w sposób faktyczny wpływają na stan prawa oraz system społeczno-gospodarczy.  

 Jakie są motywy Pana zainteresowania się genezą prawa?  

Już jako dziennikarz, bo jest to mój pierwszy zawód, zajmowałem się problematyką stosowania prawa, 

dlatego sięgałem do źródeł problemu by móc przedstawić odbiorcy, problem rzetelnie w sposób 

kompleksowy. Takie podejście jest gwarantem służebności misji wobec człowieka i społeczeństwa.  

Obecnie zajmując się nauką prawa, interesują mnie zjawiska, w pełnym zakresie - od ich przyczyn do 

ostatecznych uregulowań i stosowania.  

 Dlaczego interesuje Pana problematyka skutków, efektywności regulacji prawnych?  

Jedną z istotnych cech prawa jest jego kompleksowość. Prawo jako normy zachowania, powinno służyć 

człowiekowi. Tworzone prawo, nie może służyć samemu sobie, dlatego tak ważnym jest aby w proces jego 

tworzenia, angażować wszystkie grupy społeczne mające wiedzę i wolę tworzenia.  

Jak wynika z obserwacji i badań niektórych zjawisk prawnych, tworzone prawo nie spełnia oczekiwań 

społecznych a niejednokrotnie nawet oczekiwań samego ustawodawcy. Dzieje się tak zarówno z przyczyn 
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leżących po stronie ustawodawcy jak również ze względu na liczne błędy i zaniedbania w tworzeniu                        

i stosowaniu prawa.  

 Jakie Pan widzi mocne a jakie słabe strony metod używanych obecnie w badaniach naukowych prawa?  

Prawo jako zjawisko, dla swej poprawności, wymaga przede wszystkim, objęcia szerokiego spektrum metod 

i dziedzin badawczych. Dla swej skuteczności koniecznym jest aby, w możliwy sposób, uwzględniać 

wszelkie elementy i zachowania, również te pozaprawne, wynikające np.: ze zwyczaju.  

Niepokojącą jest natomiast tendencja, finansowania badań przez mniejsze lub większe ośrodki przemysłu. 

Co prawda nie jest to kwestia metody badań ale ze względu na ścisły związek, rodzi obawy o poziom i stan 

badań prowadzonych na zlecenie. Ryzyko to istnieje w przypadku badań naukowych prawa. Należy zwrócić 

uwagę, że przeprowadzone badanie na zlecenie, w wielu przypadkach, w ocenie społecznej i nie tylko, 

powodują brak zaufania do przedstawicieli nauki oraz do stanowionego prawa.  

 Czym Pana zdaniem – badania naukowe nad prawem różnić się powinny od wykładni prawa, dokonywanej 

w codziennej praktyce prawniczej?  

Istotnym jest aby teoria prawa korzystała ze słusznych zdobyczy praktyki prawniczej i odwrotnie. 

Odpowiadając jednak wprost na zadane pytanie należy stwierdzi, że badania naukowe nad prawem powinna 

charakteryzować, możliwie wszechstronna, płaszczyzna badawcza. W tak ukształtowanej rzeczywistości, 

praktyka prawnicza może korzystać, w pełni, z wypracowanych wzorców.  

 Czy istnieje potrzeba prowadzenia badań nad prawem w ramach zespołów składających się z: 1) 

prawników różnych specjalności, 2) prawników i przedstawicieli innych dyscyplin nauk społecznych 

(ekonomia, socjologia, itp.)?  

Aby prawo spełniało wszystkie swoje funkcje, istnieje potrzeba prowadzenia badań, w ramach zespołów 

składających się z prawników (teoretyków i praktyków) różnych specjalności i zaproszonych 

przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, jak również instytucji lub osób zainteresowanych daną 

regulacją, w zależności od badanego przedmiotu. Istotnym jest jednak, aby zaproszeni dysponowali głosem 

doradczym.  

 Czy Pana zdaniem badanie treści prawa powinno opierać się na rozumieniu kontekstu społeczno – 

gospodarczego, w którym prawo powstaje i funkcjonuje?  

Przystępując do odpowiedzi na to pytanie w sposób twierdzący, chciałbym rozszerzyć zakres pytania 

poprzez dodanie, po słowie - rozumieniu: i bezwzględnym przyjmowaniu określonych norm prawnych, 
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wynikających z kontekstu społeczno - gospodarczego. Mając na celu badanie czy tworzenie dobrego prawa, 

to wszelkie działania powinny opierać się na rozumieniu kontekstu społeczno – gospodarczego, dlatego że 

nie sposób przejść obojętnie obok syndromu zależności zachodzących pomiędzy wartościami społecznymi  

a prawem, czerpanego z aksjologii prawa.  

 Jak Pan rozumie związek między poznaniem genezy prawa i rozumieniem jego treści oraz jak Pan rozumie 

związek pomiędzy poznaniem skutków/efektywności prawa i rozumieniem jego treści?  

Aby prawo było skuteczne musi spełniać określony cel/cele. Osiągnięcie celu, dla swej skuteczności, 

wymaga realizacji przyjętych założeń, które to założenia oparte być powinny na genezie, jako fundamencie 

powstania regulacji. Dopiero poznanie genezy wraz z przyjęciem dyrektyw, wykładni, pozwala na ustalenie 

treści prawa. Skuteczność prawa kojarzy się ściśle z dobrym prawem. Prawo nieskuteczne jest prawem 

złym. Skuteczność, w tym przypadku, sprowadza się do relacji pomiędzy dobrym prawem a celem – jako 

skutkiem.  

 Co jest potrzebne prawnikowi – naukowcowi (jakie informacje, jakiego rodzaju wiedza), aby mógł 

kompetentnie odpowiadać na pytania, jakie prawo powinno być?  

Pytanie to dotyczy bardzo istotnych zagadnień związanych z prawem. Jak wcześniej wspomniałem, prawo 

powinno być dobre. Winno być tworzone dla człowieka i służyć człowiekowi. O kształcie prawa decyduje 

ustawodawca, w zależności od prowadzonej polityki. Dobre prawo powinni tworzyć prawnicy. Przymiotnik 

„dobry”, w odniesieniu do prawnika, w mojej ocenie, stanowi hiperbolę, gdyż pojęcie - prawnik powinno 

oznaczać dobrego prawnika. Prawnik powinien być wykształcony. Posiadać wszechstronną i kompleksową 

wiedzę, niezbędną do wykonywania zawodu. Najważniejszą jest jednak – mądrość, która powinna cechować 

prawnika.  

 Czy publikacje tworzone obecnie przez naukowców dla prawników – praktyków są zadawalające pod 

względem użyteczności, jak tworzyć publikacje bardziej użyteczne dla praktyki prawniczej, jaką powinny 

mieć treść aby praktyk pozyskiwał z publikacji naukowej wszystkie informacje potrzebne do załatwienia 

jakiejś sprawy „od początku do końca”?  

Czy rzecz posiada walory użyteczności czy nie, wiele zależy od nastawienia, od woli odbiorcy. Często 

jednak okopujemy się w przeświadczeniu o własnej doskonałości. W ten sposób, niejednokrotnie, 

ukrywamy bylejakość swoich działań. Jednym ze skutecznych sposobów otwarcie na wytwory badań 

naukowców jest zwrócenie uwagi na żywotne problemy praktyki i zaproszenie przedstawicieli świata 

praktyki, w duchu pokory, do „wspólnego stołu”.  
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 W jaki sposób planuje Pan włączyć się do pracy FONTES – które regulacje chciałby Pan zbadać zgodnie     

z metodą FONTES. Jakie inicjatywy chciałby Pan współtworzyć z uwzględnieniem dalszego swojego 

rozwoju?  

Istotnym jest, aby przystępując do Stowarzyszenia, identyfikować się z celami organizacji. Odpowiadając 

jednak wprost na zadane pytanie pragnę stwierdzić, że będąc na początku drogi, zafascynowany celami 

działania organizacji, przyjmuję że wszystkie, możliwe prace badawcze prowadzić będę zgodnie z metodą 

FONTES.  
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V. Informacje o osiągnięciach członków Stowarzyszenia  

 

Niniejszym mamy przyjemność zaprezentować przede wszystkim: wydane /w okresie czerwiec 2016 

r. – listopad 2016 r./ książki i ewentualne inne ważne prace naukowe opublikowane, informacje o nowych 

stopniach, bądź tytułach członków Naszego Stowarzyszenia (co do których redakcja otrzymała informację 

od członków „Fontes” – wszystkim członkom rozesłaliśmy zapytanie w tej sprawie jesienią) oraz inne 

interesujące wiadomości na temat różnorakich osiągnięć członków Stowarzyszenia FONTES (nadesłane 

przez nich, bądź – w miarę możliwości - podawane przez redakcję ex officio).  

 

A. 

 

Pracownik VII Wydziału Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa NSA, adiunkt WSH w Sosnowcu 

Anna Kalisz, członkini Naszego Stowarzyszenia zakończyła na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w 

Lublinie postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo. Przede wszystkim 

podstawą wniosku habilitantki było osiągnięcie naukowe - monografia "Mediacja jako forma dialogu w 

stosowaniu prawa", Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2016. Jako pozostałe osiągnięcia naukowe zostały 

zaprezentowane liczne opracowania naukowe uwzględniających przede wszystkim zagadnienia: 

• wykładni prawa (zwłaszcza prawa Unii Europejskiej)  

• praw człowieka (zwłaszcza klauzul generalnych dotyczących praw człowieka i praw podstawowych)  

Oraz • alternatywnego rozwiązywania sporów (zwłaszcza mediacji) 

Poza wspomnianą monografią - habilitantka opublikowała ponad 80 pozycji wydawniczych.  

Władze FONTES oraz redakcja pragną serdecznie pogratulować kolejnej habilitacji członka Naszego 

Stowarzyszenia. 

 

Z dniem 15 listopada 2016 roku dr hab. Filip Grzegorczyk, prof. UEK, został powołany na prezesa 

spółki Tauron Polska Energia1. 

 

Pan dr Marek Woch od czerwca 2016 r. piastuje funkcję Pełnomocnika Prezesa NFZ ds. Kontaktów 

z Organizacjami Pozarządowymi i Organami Władzy Publicznej. 

 

Pan dr Piotr Feczko w dniu 2 grudnia 2016 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Polskiego Związku Sumo. 

 

                                                                 
1 Por. https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/wladze-spolki/Strony/wladze-spolki.aspx (dostęp: 15.12. 2016) 

https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/wladze-spolki/Strony/wladze-spolki.aspx


68 

 

B. 

 

Publikacje naukowe członków Naszego Stowarzyszenia za okres czerwiec- grudzień 2016 (zgłoszone 

przez nich redakcji): 

 

D. Gil 

D. Gil, E. Kruk (red.), Reformy procesu karnego w świetle jego zasad, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-

261-7, Wydawnictwo KUL (ss.312), 

D. Gil, E. Kruk (red.), Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji, Lublin 2016, 

ISBN 978-83-8061-260-0, Wydawnictwo KUL (ss.248), 

Redakcja naukowa numeru 2 Internetowego Przeglądu Prawniczego (UJ) nt. „Z zagadnień prawa karnego i 

procesu karnego.  

 

A. Rogacka-Łukasik  

Konfrontacja interesu publicznego i prywatnego na kanwie prawa administracyjnego i prawa cywilnego [w:] 

"Interes publiczny  a interes prywatny.  Kierunki zmian - wzajemne relacje - ochrona prawna." red. P. Bieś- 

Srokosz, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2016r. ISBN 

978-83-7455-501-2. 39.400 znaków, 

"Zakres zastosowania regulacji prawnej o nieodpłatnej pomocy prawnej" Roczniki Administracji i Prawa, 

Rok XVI, ISSN 1644- 9126, str. 291- 308, 

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami” 

organizowanej przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz z 

Działem Promocji WSH, Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna 

oraz Muzeum w Sosnowcu, która odbyła się w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec, 30 

czerwca 2016r. [w:] Roczniki Administracji i Prawa, Rok XVI, ISSN 1644- 9126. Autorzy: Anna Rogacka-

Łukasik, Dorota Fleszer.  

 

K. Płonka-Bielenin 

Spółka komandytowa jako forma realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, [w:] (red.) M. 

Stec, M. Mączyński, Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i 

granice jej prowadzenia, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016r., s. 241-256, 

Czynniki decydujące o uregulowaniu prawnym instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce a 

interes społeczny, Przegląd Prawa Publicznego Nr 7-8 (112-113)/2016r., Wyd. Wolters Kluwer, s. 163-171, 
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- Katarzyna Płonka-Bielenin, Rozdział I - Podstawowe koncepcje prawa, jego definicje i funkcje (s. 15-31), 

Rozdział III pkt 1-2.2 Tworzenie prawa (s. 51-59), Rozdział IV – Norma prawna i przepis prawa (s. 77-91), 

[w:] (red.) A. Bisztyga, Podstawy prawa, Wyd. GWSH, Katowice 2016r., ss. 1-169, 

Rozdział XI – Kierownictwo w administracji publicznej (s. 105-114), [w:] (red.) L. Zacharko, Nauka 

administracji. Paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej, Wyd. PWSZ, Racibórz 

2016r ., ss. 1-190. 

 

G. Maroń 

Osoba świętego Jana Pawła II w polskim porządku prawnym, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2016, 

ss. 360,    

M. Augustyniak, A. Barczewska-Dziobek, J. Czerw, G. Maroń, A. Wójtowicz-Dawid, Gminne rady 

seniorów - wykładnia przepisów i efekty ich stosowania. Wzory i schematy działań, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2016, ss. 268, 

G. Maroń, L. Leszczyński, Zasady prawa. Ujęcie dogmatyczno-porównawcze, „Studia Iuridica Lublinensia” 

2016, vol. XXV, nr 1, s. 317-327, 

Ochrona mniejszości seksualnych przed mową nienawiści a wolność słowa w państwach common law, 

„Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 7-8, s. 102-112, 

G. Maroń, Konstytucyjna wolność słowa uczniów i studentów na przykładzie debaty wokół 

homoseksualizmu w świetle orzecznictwa sądów USA, „Ius et Administratio” 2016, nr 2, s. 55-79. 

 G. Maroń, Uchwały problemowe organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawach 

etyki seksualnej, „Polityka i Społeczeństwo” 2016, nr 2, s. 96-119.  

G. Maroń, Uchwały okolicznościowe Sejmu i Senatu RP w świetle zasady religijnej, światopoglądowej i 

filozoficznej bezstronności władz publicznych, [w:] P. Steczkowski, M. Skwarzyński (red.), Polityka 

wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 53-73. 

 

M. Gurdek 

Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym, (red.) M. Gurdek, Sosnowiec 2016 

Stosowanie analogii w procedurze wyborczej wójta, Przegląd Prawa Publicznego 2016, nr 6 

Manipulating self-government election law or really necessary changes?, Przegląd Prawa Publicznego, 

2016, nr 7-8,  

Pełnienie funkcji wójta na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Roczniki Administracji i 

Prawa, Rok XVI, Sosnowiec 2016 

Radny zastępcą wójta, Roczniki Administracji i Prawa, Rok XVI, Sosnowiec 2016 
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Referendum w sprawie odwołania wójta – uwagi de lege lata i de lege ferenda w kontekście projektowanych 

zmian ustawowych, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech, (red.) A. Jarosz, Zielona Góra 

2016 

Udział mieszkańców gminy w procedurze odwołania jej organów i świadomość jego znaczenia, [w:] 

Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym, (red.) M. Gurdek, Sosnowiec 2016 

Wygaśnięcie mandatu wójta po upływie kadencji, [w:] Podmioty prawa we współczesnej administracji 

publicznej, (red.) P. Bieś-Srokosz, K. Mucha, Częstochowa 2016  

 

P. Bieś-Srokosz 

Redakcja naukowa książek: 

Zadania publiczne. Podmioty – uwarunkowania prawne – potrzeby społeczne, Częstochowa 2016, ss. 178, 

Prawne formy prawne realizacji zadań publicznych, Częstochowa 2016, ss. 138, 

Podmioty prawa we współczesnej administracji publicznej, Częstochowa 2016, ss. 158, 

Współczesne kierunki zmian administracji publicznej, Częstochowa 2016, ss. 156, 

Interes publiczny a interes prywatny. Kierunek zmian – wzajemne relacje – ochrona prawna, Częstochowa 

2016, ss. 142, 

Współczesne problemy prawa publicznego i prawa prywatnego Częstochowa 2016, ss. 173. 

 

M. Woch 

Różnice między niepożądanym działaniem leków, a niewłaściwym ordynowaniem [w:] PANORAMA 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Nr 5–6/2016, s. 14-16. 

A. Gołębiowska, M. Woch, P. Zientarski (red.),  Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy 

publicznej w Polsce, Warszawa 2016, s. 247. 

K.T. Filip, Marek Woch Zrekompensowanie niedoboru środków finansowych . w systemie ochrony zdrowia 

w Polsce [w:] Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce, A. 

Gołębiowska, M. Woch, P. Zientarski (red.), Warszawa 2016, s. 93-104. 

A. Gołębiowska, M. Woch (red.), Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji 

naukowej. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SŁUŻBIE ZDROWIA ,,Podmioty niepubliczne w publicznej 

służbie zdrowia”, Warszawa 2016, s.111. 
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VI. Sprawy bieżące Stowarzyszenia 

 

A. 

 

dr Anna Rogacka-Łukasik 

Instytut Administracji i Prawa 

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 

 

V Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes. 

Sprawozdanie z konferencji naukowej 

 

 W dniach 24-25 września 2016 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się konferencja 

naukowa pt Prawo w konfrontacji z presją polityczną zorganizowana w ramach V Zjazdu Stowarzyszenia 

Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes. 

 Zasadniczym celem naukowym konferencji była analiza - zarówno w aspekcie czysto teoretycznym, 

jak i w kontekście aktualnych zjawisk polityczno-społecznych  - motywów źródeł i dysponentów procesu 

legislacyjnego, wykładni prawa oraz realnego oddziaływania prawa na społeczeństwo i składające się nań 

jednostki. 

 Inauguracji konferencji dokonali Przedstawiciele organizatorów: Prof. nadzw. dr hab. Paweł 

Chmielnicki- Prezes Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes oraz Prof. WSH dr hab. 

Michał Kaczmarczyk- Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 

 Podczas pierwszego dnia konferencji przeprowadzono dwie sesje plenarne. Sesję I-szą zatytułowaną 

Wpływ ideologii na treść prawa moderował Prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz, a jej Prelegentami byli: dr 

Marta Andruszkiewicz, dr Łukasz Pikuła, Prof. dr hab. Adam Sulikowski, Prof. UŁ dr hab. Michał Kasiński, 

Prof. UJK dr hab. Leszek Bielecki, Prof. UJK dr hab. Piotr Ruczkowski, dr Grzegorz Krawiec, dr leksander 

Słysz, jak również dr Jakub Rzymowski. Z kolei podczas II-giej sesji pt Wykładnia prawa jako pochodna 

rozumienia celu i sposobu działania- która dotyczyła prezentacji najlepszych prac nagrodzonych w 

konkursie zorganizowanym z inicjatywy Stowarzyszenia Fontes, a którą poprowadził Prof. nadzw. dr hab. 

Paweł Chmielnicki- głos zabrali: Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik, dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, dr Elżbieta 

Kurzypa, mgr Katarzyna Grotkowska, dr Ewelina Żelasko-Makowska, mgr Patrycja Sołtysiak, dr  

Magdalena Gurdek, mgr Monika Iwaniec oraz dr Bogusław Przywora. 

 W drugim dniu konferencji odbyła się III-cia sesja plenarna pt Motywy źródeł  

i dysponentów procesu legislacyjnego a realne oddziaływanie prawa moderowana przez  

Prof. nadzw. dr hab. Jerzego Paśnika oraz Prof. nadzw. dr hab. Piotra Dobosza. Podczas przedmiotowej sesji 
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znakomite grono Prelegentów uzupełnili: dr Marek Woch, dr Agata Barczewska-Dziobek, dr Jarosław 

Czerw, dr Olgierd Kucharski, dr Aleksandra Stopová, dr Anna Kalisz, mgr Patryk Bender, dr Grzegorz 

Maroń, dr Maciej Borski, dr Katarzyna Płonka-Bielenin, dr Piotr Feczko. Podsumowaniom merytorycznym 

każdego panelu towarzyszyła burzliwa dyskusja wszystkich jej uczestników.  

 Podsumowania obrad dokonał Prezes Stowarzyszenia Fontes, Prof. nadzw. dr hab. Paweł 

Chmielnicki, prezentując refleksje o charakterze podstawowym, a następnie słowami "Oby kolejny Zjazd 

był progresem, czego wszyscy możemy sobie życzyć" dokonał zamknięcia V Zjazdu.   

 W przeddzień Konferencji odbyło się również zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes, jak również w pierwszym dniu konferencji 

odbyło się Walne Zebranie Członków. W trakcie zebrania podjęto decyzję  

o miejscu następnego Zjazdu Stowarzyszenia- który to odbędzie się w Krakowie, tradycyjnie we miesiącu 

wrześniu. Ponadto, z uwagi na ciągle poszerzające się grono Członków Stowarzyszenia, obradowano na 

temat utworzenia oddziałów Stowarzyszenia, jak również uroczyście przywitano nowego Wiceprezesa 

Zarządu Stowarzyszenia, którym została pani dr Ewelina Żelasko-Makowska- Pani Doktor serdecznie 

gratulujemy i życzymy satysfakcji z podejmowanych działań.  
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B.  

 

Informacja nadesłana przez partnera naukowego "Fontes" - Forum Myśli 

Instytucjonalnej 

 

 

Drodzy Czytelnicy i Sympatycy Forum Myśli Instytucjonalnej; 

 

sprawozdanie z ostatniego seminarium zorganizowanego pod znakiem Forum Myśli Instytucjonalnej można 

znaleźć na stronie www.forummi.pl . Seminarium w Łodzi zawdzięczamy gościnności Wydziału 

Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego i jego Dziekana Rafała Matery oraz zdolnościom 

organizatorskim Pani Doktor Joanny Dzionek-Kozłowskiej.  

Następne seminarium Forum szykuje się w Poznaniu, gdzie dzięki życzliwemu wsparciu Profesora Marka 

Ratajczaka zawiązało się już wstępne  porozumienie z władzami Uniwersytetu Ekonomicznego. Miło mi 

zawiadomić, że deklarację członka-założyciela złożyło kolejnych 17 osób reprezentujących ośrodki 

akademickie z całej Polski. Cieszy fakt, że grono słuchaczy zasilili socjologowie i grupy badaczy z 

pogranicza ekonomii, prawa, finansów, historii i filozofii. Dzięki dobrej energii, którą  obdarzyli nas 

uczestnicy tej inicjatywy, nie tracimy nadziei na powodzenie naszych dalszych wysiłków w nadchodzącym 

2017 roku.  

Witamy inicjatywę środowiska FONTES w sprawie organizacji ogólnopolskiego kongresu 

instytucjonalistów w nadchodzącym roku. Trwa cykl spotkań seminarium "Nowy instytucjonalizm - teorie i 

badania", organizowany przez ISP PAN oraz WSNSiR UW w Warszawie 

(http://instytucjonalizm.uw.edu.pl). Innych tego typu interesujących informacji, także o wydarzeniach 

międzynarodowych, proszę szukać na naszej stronie lub w elektronicznym Biuletynie Myśli 

Instytucjonalnej. 

Niespodziankę noworoczną przygotował nam sąd rejonowy w Krakowie swoim postanowieniem, aby 

wpisać Forum do Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

W tym wyjątkowym okresie Świąt i nadchodzącego Nowego Roku życzę Czytelnikom FONS wszystkiego 

najlepszego. 

 

 

Anna  Ząbkowicz 

prezes Forum Myśli Instytucjonalnej 
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C. 

 

 

Pan dr Damian Gil powiadamia o planowanych ogólnopolskich konferencjach naukowych w 

2017 r.: 

 

 

 

1. „W kierunku odformalizowania postępowania sądowego. Perspektywy a rzeczywistość – 

Sandomierz, 24 kwietnia 2017 r. (kontakt: damiang84@wp.pl); 

 

2. Konferencja z cyklu Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości VII – nt. „Problemy 

kontroli decyzji procesowych” – Sandomierz, 25-26 kwietnia 2017 r. (kontakt: 

damiang84@wp.pl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

D. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst ujednolicony 
 
 

 
 

STATUT 

STOWARZYSZENIA BADAŃ  

NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJAMI PRAWA 
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ROZDZIAŁ 1 

Cele działalności i sposoby ich realizacji 

 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, 

samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych 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 zarobkowych. 

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

ustawą. 

 

§ 2 

 

1. Celami działalności Stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie badań naukowych nad źródłami 

pochodzenia prawa i jego funkcjami, w szczególności poprzez: 

1) egzegezę formalnych i nieformalnych reguł ładu aksjonormatywnego, 

2) poznanie przyczyn wprowadzania do obiegu społecznego poszczególnych norm prawnych oraz 

ich następstw społecznych i gospodarczych, 

3) 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, 

4) uporządkowanie i modernizację wiedzy na temat celów działania człowieka - istoty społecznej i 

sposobów realizacji tych celów, w szczególności na temat przesłanek i sposobów wywierania presji 

na proces tworzenia aktów prawnych przez osoby indywidualne i podmioty zbiorowe, 

5) ustalenie zależności między instytucjami lub regułami formalnymi i nieformalnymi, o których 

wiedza agregowana jest w ramach różnych zbiorów informacji, w tym poprzez rozpoznanie 
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podstawowych kategorii reguł, celów działania, korzyści, obciążeń i podmiotów mających wpływ na  

wprowadzanie do systemu społeczno-gospodarczego nowych norm prawnych. 

 

2. Cele określone w ust. 1 realizowane są w szczególności poprzez:  

1) interdyscyplinarne podejście do badań ładu aksjonormatywnego, w tym łączenie osiągnięć 

różnych dziedzin nauk społecznych, jak prawo, socjologia, ekonomia, psychologia, historia, 

politologia, antropologia, 

2) wypracowanie założeń teoretycznych i metod badawczych dotyczących systemu reguł działania 

obowiązujących we współczesnym społeczeństwie demokratycznym,  

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 naukowe 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 których przedmiot 

działalności dotyczy celów działalności Stowarzyszenia.   

 

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 zdolność 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, która zadeklarowała na rzecz 

Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną 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 popularnonaukowych organizowanych 

przez Stowarzyszenie, 

3) zgłaszać i prowadzić projekty badawcze, po uprzednim uzgodnieniu tematu 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 celów 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, 
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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 pracujących przy 

projektach badawczych uzgodnionych z władzami Stowarzyszenia, w szczególności poprzez 

udzielanie wskazówek i porad, ułatwianie nawiązania 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 przepisy § 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 wystąpieniu 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 płatności, 

2) odmowy uczestnictwa członka zwyczajnego w projekcie badawczym przez okres czterech lat z winy 

członka, 

rażącego naruszenia postanowień statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Od uchwały Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 1 miesiąca od doręczenia odpisu uchwały. Odwołanie 

wnosi się za pośrednictwem Zarządu.  

4. Walne Zebranie Członków rozpoznaje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego 

Zebrania Członków w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa jest ostateczna. 
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§ 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 przyjęcia członka do Stowarzyszenia a najbliższą datą o 

której mowa w zdaniu poprzednim.  

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. 

2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W sprawach, w których statut nie 

określa właściwości innych władz Stowarzyszenia, podejmowanie 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 większością głosów.  

3. Można kandydować na jedno stanowisko we władzach wybieralnych Stowarzyszenia.  

Celem przeprowadzenia wyborów Walne Zebranie Członków powołuje ze swego składu komisję 

skrutacyjną w składzie 3 osób. Członkami komisji skrutacyjnej nie mogą być członkowie wybieralnych 

władz Stowarzyszenia ani osoby kandydujące do wybieralnych władz Stowarzyszenia.  

4. Jeżeli na dane stanowisko we władzach wybieralnych Stowarzyszenia zgłoszono tylko jedną kandydaturę, 

wybór może być dokonany przez aklamację. 
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5. Po upływie kadencji, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i organów Oddziału pełnią swoje 

obowiązki do chwili wyboru nowych członków.    

 

§ 12 

 

1. Do członkostwa we władzach wybieralnych Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio § 8.  

2. Uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w drodze wyborów uzupełniających 

przeprowadzanych na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.  

3. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio § 11, z tym że kadencja członka władz 

wybieralnych Stowarzyszenia wybranego w wyborach uzupełniających 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 zwyczajnych 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 pełnomocnika 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, terminie i porządku obrad 

Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. 

6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezes lub wyznaczony przez niego Wiceprezes. 

7. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególną pilnością sprawy, uchwała Walnego Zebrania 

Członków może być podjęta w trybie obiegu korespondencji. Przepisy § 14 ust. 5 – 9 stosuje się 

odpowiednio. Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta w trybie obiegu korespondencji może zostać 

uchylona na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu, Komisji 
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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 stanowiącymi 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 jeden 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 uspołeczniania wyników projektów 

badawczych Stowarzyszenia, 

6) wnioskowanie o nadanie albo pozbawianie godności członka honorowego. 
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4. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 

członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. 

5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także w trybie obiegu korespondencji. Uchwała w trybie 

obiegu korespondencji podejmowana jest na wniosek Prezesa.  

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 pozostałych członków Zarządu o 

wyniku głosowania.  

8. O podjęciu uchwały Zarządu w trybie obiegu korespondencji Prezes niezwłocznie zawiadamia członków 

Stowarzyszenia.  

9. Uchwałę podjętą w trybie obiegu korespondencji oraz dotyczące jej dokumenty dołącza się do protokołu 

najbliższego posiedzenia Zarządu.        

 

§ 15 

 

1. Prezes kieruje pracami Zarządu i podejmuje inne czynności w sprawach bieżących 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 obrady 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. 

2. Wiceprezes działa w zakresie spraw wyznaczonych przez Prezesa. W szczególności Prezes może 

powierzyć Wiceprezesowi koordynację prac przy poszczególnych projektach badawczych. 

3. Sekretarz Zarządu prowadzi dokumentację posiedzeń Walnego Zebrania Członków i Zarządu oraz 

korespondencję w sferze wewnętrznej i zewnętrznej Stowarzyszenia. 

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 
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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 Zebrania 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 działalności. 

4. Uprawnienia w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem i finansami Komisja Rewizyjna 

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 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 Przewodniczącego dokonanie oceny sprawozdań z 

poszczególnych projektów badawczych lub przeprowadzenie poszczególnych czynności kontrolnych. 

3. Sekretarz Komisji Rewizyjnej prowadzi dokumentację posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą obejmować innych stanowisk we władzach Stowarzyszenia. 
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§ 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 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek 

o utworzenie Oddziału przyjmuje Prezes, który przedstawia go na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, 

po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków określa nazwę i 

siedzibę Oddziału.  Oddział działa na obszarze jednego lub więcej województw. 

3. Rozwiązanie Oddziału następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków. 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 Stowarzyszenia, 

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.     

 

§ 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 głosowaniu 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 kandydaturę, wybór może być 

dokonany przez aklamację. 

5. Członek Zarządu Oddziału może kandydować do Zarządu Stowarzyszenia.  

6. Przepisy o udziale członków zwyczajnych we władzach wybieralnych Stowarzyszenia stosuje się 

odpowiednio do udziału członków zwyczajnych w organach Oddziału.   
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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 rzadziej niż jeden raz w roku w 

terminie poprzedzającym posiedzenie Walnego Zebrania Członków. 

3. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy w szczególności: 

1) wnioskowanie do Zarządu o przygotowanie projektu uchwały Walnego Zebrania Członków, 

2) gospodarowanie mieniem i finansami Stowarzyszenia w zakresie ustalonym uchwałą Zarządu, 

przy czym środki finansowe oddane do dyspozycji Oddziału 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 badawczym Stowarzyszenia, 

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 głosów. 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 Oddziału. W szczególności 

Prezes Oddziału może powierzyć Wiceprezesowi Oddziału koordynację prac przy organizacji 

poszczególnych zebrań członków Oddziału. 

7. Sekretarz Zarządu Oddziału prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu Oddziału 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 Zarządu Oddziału nie może być wyższe niż 20 % wartości 

składek członkowskich wpłaconych przez członków Oddziału w roku poprzednim. Pozostałe zasady 

ustalania wynagrodzenia członka Zarządu Oddziału ustala Zarząd.  
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§ 17 5 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Oddziału. 

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden 

raz w roku w terminie poprzedzającym posiedzenie Walnego 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 organizowanych przez 

Oddział z punktu widzenia zgodności ich problematyki  z celami 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 finansami 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 prawo żądania wyjaśnień od członków 

zwyczajnych Oddziału. 

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 zakresie spraw wyznaczonych przez 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału. W szczególności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Oddziału może powierzyć Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału dokonanie oceny 

poszczególnych 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 podstawie pisemnej deklaracji 

członkostwa i stwierdzenia niezalegania z opłaceniem składki członkowskiej. 
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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 obiegu korespondencji. Uchwała  

Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Oddziale jest ostateczna. 

 

§ 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 Komisji 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. 

 

 

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 przekraczających zakres zwykłego 

zarządu Prezes składa oświadczenia woli za uprzednią zgodą Walnego Zebrania Członków wyrażoną w 
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formie uchwały. Do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu należy w szczególności 

rozporządzanie nieruchomościami będącymi we władaniu Stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań 

finansowych których wartość przekracza 100.000 zł.   

 

 § 19 

 

1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z 

własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. 

2. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów 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. 

5. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną 

funkcją.  Roczne wynagrodzenie członka Zarządu nie może być wyższe niż 4.000,00 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 Stowarzyszenia 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. 
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§ 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. 
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VII. 

 

Bibliografia „Fontes” za II półrocze 2016 r. 

 

Nadesłał dr hab. P. Chmielnicki, prof. WSiZ. 

 

 

Jerzy Paśnik On the Impact of Lobbyists on the Law Making Process „Przegląd Prawa Publicznego” 

2016, nr 7-8, ss. 66-81 

 

Autor podjął próbę oceny zarówno poprawności regulacji odnoszących się do lobbingu legislacyjnego w 

Polsce jak i ich skonfrontowania z praktyka społeczną. Jeżeli chodzi o pierwsze zagadnienie, to autor 

przyłącza się do stanowiska tych przedstawicieli nauki prawa, którzy krytycznie oceniają trafność i 

zupełność ustawowej regulacji lobbingu. Odnosząc się z kolei do drugiej kwestii Autor doszedł do wniosku, 

że w świetle dostępnych informacji lobbing w Polsce jest zjawiskiem marginalnym i nie mającym tym 

samym wpływu na proces tworzenia prawa powszechnie obowiązującego, jednak trafność tej konstatacji 

budzi jego wątpliwości. 

 

Katarzyna Grotkowska Laws like a prescription? „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 7-8, ss. 82 - 91 

 

Prawo i medycyna mają wspólną dziedzinę – nałogi. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie wspólnej 

przestrzeni prawa i medycyny na przykładzie ponadnarodowej regulacji 

dotyczącej zapobiegania narkomanii, alkoholizmowi i uzależnieniu od tytoniu. Zarówno lekarz, jak i 

ustawodawca starają się wyleczyć wszystkie wymienione nałogi, używając paternalistycznych środków, 

uzasadniając ingerencję w wolność zasadą krzywdy. Najważniejszym pojęciem używanym w niniejszym 

tekście jest pojęcie „paternalizm”. Autorka używa tego pojęcia w odniesieniu do dwóch relacji. Paternalizm 

prawa to narzucenie określonych zachowań w celu ochrony osoby przed samą sobą. Paternalizm medyczny 

jest rodzajem relacji pomiędzy lekarzem i pacjentem. Pytanie, na które autorka pragnie znaleźć odpowiedź, 

brzmi: czy państwo postępuje jak lekarz i próbuje wyleczyć z nałogów, nawet wbrew woli osoby? 

 

Grzegorz Maroń Ochrona mniejszości seksualnych przed mową nienawiści a wolność słowa w 

państwach common law „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 7-8, ss. 102 – 112 

 

Literalna postać przepisów reglamentujących mowę nienawiści, a także praktyka interpretowania oraz 

stosowania tych przepisów powinny być rezultatem refleksyjnego wyważenia racji stojących u podstaw 
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zakazu hate speech z wartościami, jakim służy wolność słowa. Bezprawność mowy nienawiści tylko 

wówczas stanowi racjonalne ograniczenie wolności słowa, gdy tytułową kategorię mowy sprowadza się do 

wypowiedzi formułujących groźby i eksplikatywnie komunikujących pogardę wobec drugiego człowieka. 

Obejmowanie nią przypadków krytyki, niechęci czy potępienia innych osób, ich praktyk postępowania, 

postulatów bądź poglądów jest formą cenzury i zawłaszczania dyskursu publicznego. Nie sposób uznać, że 

porządki prawne państw anglosaskich stanowią przykład optymalnego podejścia do mowy 

antyhomoseksualnej. Z jednej strony absolutyzacja wolności słowa w USA – jakkolwiek sprzyjająca 

pożądanej spójności i przewidywalności orzecznictwa – czyni z niej niekiedy narzędzie bezkarnego 

wulgarnego upokarzania innych osób. Z drugiej strony w pozostałych państwach anglosaskich przepisy 

wymierzone przeciwko mowie nienawiści chronią nie tylko należne poczucie bezpieczeństwa osób 

homoseksualnych, ale także służą do uciszania tych, którzy postrzegają praktyki homoseksualne w 

kategoriach grzesznych i niemoralnych aktów zasługujących na potępienie.  Bez poszanowania wolności 

słowa przepisy reglamentujące hate speech w większym stopniu partycypują w kreowaniu nowej ortodoksji 

moralnej i światopoglądowej, niż chronią porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przyrodzoną godność 

każdego człowieka. 

 

Ewelina Żelasko-Makowska,  Patrycja Sołtysiak Presja grup interesu na prawodawcę na przykładzie 

reformy oświaty – czyli kto posłał sześciolatki do szkół? „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 7-8, ss. 

113 - 121 

 

Cele reformy oświaty obniżającej wiek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i przedszkolnym, 

wskazywane jako podstawowe i główne, takimi nie były. Nie oznacza to, że intencje ustawodawcy były 

sprzeczne z deklarowanymi. Byłby to wniosek za daleko idący. Wyraźnie jednak zaznacza się wpływ 

określonych grup interesów w omawianym procesie legislacyjnym na ustawodawcę. Dysponentem, zatem 

podmiotem formalizującym reguły (stanowiącym prawo), był w tym przypadku ustawodawca, a konkretniej 

mówiąc rząd, który był autorem projektu omawianej ustawy. Nie należy wykluczać, że po części pełnił on 

także rolę źródła, czyli faktycznego inicjatora wprowadzenia do obiegu społecznego wskazywanych 

rozwiązań. Niewątpliwie natomiast do kategorii źródeł należy zaliczyć samorządy oraz grupę zawodową 

nauczycieli. Te podmioty wraz z wydawcami stanowią jednocześnie kategorię beneficjentów. Dzieci i ich 

rodzice zaś są co najwyżej użytkownikami wprowadzonych rozwiązań42. Przed wejściem w życie tych 

rozwiązań rodzice na swój wniosek mogli posłać dziecko do szkoły w roku szkolnym, w którym dziecko 

ukończyło sześć lat. Możliwość ta wyklucza potraktowanie rodziców zainteresowanych takim rozwiązaniem 

jako beneficjentów omawianej reformy. Mogliby bowiem z tego prawa korzystać także wtedy, gdyby wyżej 

wskazane zmiany nigdy nie weszły w życie. Przedstawiony katalog beneficjentów nie musi być katalogiem 



93 

 

pełnym. Autorki nie wykluczają istnienia innych podmiotów, które odniosły korzyści z wprowadzonych 

rozwiązań.  

 

Magdalena Gurdek Manipulating self-government election law or really necessary changes? „Przegląd 

Prawa Publicznego” 2016, nr 7-8, ss. 129 - 136 

Autorka na przykładzie konkretnych zmian, jakie w ostatnim czasie zostały wprowadzone w 

samorządowym prawie wyborczym, próbuje udzielić odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie, czy 

rzeczywiście zmiany te są konieczne, czy też może jednak manipuluje się tym prawem w interesie jakichś 

grup nacisku, a jeżeli tak, to kto lub co stanowi owe grupy. W tym celu autorka poddaje analizie pewne dane 

statystyczne dotyczące wyborów samorządowych, przeprowadzonych zarówno przed, jak i po dokonanych 

zmianach. Na tej podstawie wyciąga wnioski co do tego, w jaki sposób zmiany te wpłynęły na wyniki 

wyborów i czy w efekcie wzmocniły rolę mieszkańców w obsadzie stanowisk we władzach lokalnych (czyli 

czy zadziałały w interesie zbiorowym), czy też ją osłabiły, umożliwiając w ten sposób samym 

zainteresowanym sprawowaniem władzy „rozdawanie” mandatów z pominięciem powszechnego 

głosowania (czyli czy nie zadziałały jednak w interesie grup nacisku). 

 

Robert Frey The origins of the amendments to the provisions of judicial enforcement proceedings 

„Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 7-8, ss. 137 – 143 

 

Autor omawia źródła nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących egzekucji. 

Zwraca uwagę, że nowelizacje przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego często są wynikiem 

jednostkowych zdarzeń. Szczególną rolę pełnią tutaj media, które nagłaśniają sytuacje, w których na skutek 

prowadzonej egzekucji wyrządzona zostaje szkoda. Takie nagłośnione przez media jednostkowe zdarzenia 

mogą przyczyniać się do nowelizacji przepisów. 

 

Marek Stych Czy istnieje zasadność funkcjonowania młodzieżowych rad gminy? (badania własne) 

„Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 7-8, ss. 180 – 190 

 

Funkcjonowanie młodzieżowych rad gminy powinno zagwarantować udział młodzieży w partycypacji 

społecznej. W efekcie oznacza udział w procesie podejmowania decyzji przez organy gminy dotyczących 

zadań skierowanych do tej grupy na szczeblu lokalnym. Problem jednakże polega na tym, czy piastuni 

organów widzą potrzebę konsultowania swoich koncepcji z adresatami proponowanych rozwiązań. 

Utworzenie młodzieżowych rad stanowi podstawę do podjęcia dialogu pomiędzy młodzieżą a radnymi oraz 

piastunami organów. Należy postawić pytanie, czy przyczyni się to do zwiększenia skuteczności działań 

podejmowanych na szczeblu lokalnym. Z drugiej jednak strony należy postawić pytanie o zasadność 
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tworzenia przez ustawodawcę takich instytucji społecznych, jak młodzieżowe rady gminy czy też rady 

seniorów.  Tworzenie jednych instytucji społecznych oznacza ograniczenie interesów innych części 

wspólnoty. Wydaje się, że brak uzasadnienia prawnego dla tworzenia tego typu rad w gminach; są to 

podmioty, które w sposób sztuczny uzasadniają zwiększanie partycypacji mieszkańców w sprawowaniu 

władzy na obszarze gminy. Praktyka w gminach wiejskich województwa podkarpackiego potwierdza 

zasadność tego stanowiska. 

 

Mgr Sylwia Banaś Bezpłatna pomoc prawna, jako podstawa ścierania się interesów różnych grup 

społecznych „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 7-8, ss. 213 - 222 

 

Potrzeba stworzenia systemu przedsądowego poradnictwa prawnego pojawiła się już w 2004 roku. Jej 

wieloletnim inicjatorem były organizacje pozarządowe prowadzące tego typu działania. Silny impuls 

pojawił się jednak dopiero po exsposé Prezesa Rady Ministrów, które zostało wygłoszone 1.10.2014 r. Od 

tego momentu pracę nad ustawą nabrały tempa. Było to o tyle ważne, iż 2015 rok był rokiem wyborów 

prezydenckich i parlamentarnych. Pracę nad ustawą były temu silnie podporządkowane, a utworzenie 

darmowych punktów prawnych stało się ważnym elementem kampanii wyborczej niektórych kandydatów. 

Na utworzenie systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego planowano przeznaczyć niemal 100 mln zł z 

budżetu państwa w pierwszym roku funkcjonowania systemu. Czynnik finansowy niestety stał się istotnym 

podłożem w batalii o to, kto powinien prowadzić punkty bezpłatnych porad prawnych. Z jednej strony 

korporacje adwokatów i radców prawnych, podkreślające swój profesjonalizm, walczyły o miejsca pracy dla 

ciągle powiększającej się palestry, z drugiej organizacje pozarządowe, powołujące się na długoletnie 

doświadczenie w poradnictwie prawnym i obywatelskim. 

 

Mgr Joanna Niedojadło Legal and Illegal Methods of Tax Burden Reduction. Negative Effect of Tax 

Avoidance and Tax Evasion „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 7-8, ss. 240 – 247 

 

Celem artykułu w pierwszej kolejności jest wskazanie i omówienie metod redukcji obciążenia podatkowego, 

na które decydują się podatnicy. Ponadto podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, czym jest 

oszczędzanie i planowanie podatkowe, a czym unikanie opodatkowania, a także jak należy rozumieć pojęcie 

obejścia prawa podatkowego. W zasadniczej części artykułu skupiono się próbie zdefiniowania i 

przedstawieniu znaczenia zjawiska, jakim jest redukcja obciążenia podatkowego stosowana przez podmioty 

gospodarcze. Jako że w przepisach prawa podatkowego brak definicji tego procesu, przedstawiona została 

koncepcja redukcji obciążenia podatkowego jako wyboru zgodnego z prawem sposobu osiągnięcia 

określonego rezultatu ekonomicznego przy założeniu minimalizacji towarzyszących temu obciążeń 

podatkowych. Autorka, mając na uwadze wymienione zjawiska, dąży do ukazania znaczenia, jakie ma 
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minimalizacja obciążeń podatkowych dla konstrukcji i rozwiązań wybieranych i realizowanych w ramach 

obrotu gospodarczego, a także jak daleko w tym zakresie sięga swoboda działań podatnika. Prezentowane są 

także rozwiązania, których wprowadzenie będzie miało na celu eliminację unikania i uchylania się od 

opodatkowania. Całość rozważań osadzona została w kontekście odpowiedzi na pytanie, czy można 

wyznaczyć granicę pomiędzy legalnym działaniem, zmniejszającym obciążenia podatkowe, a nielegalnym 

uchylaniem się od zapłaty podatku, a także jak stworzyć optymalny system prawa podatkowego, w którym z 

uwagi na korzystne podatkowo rozwiązania ograniczone zostaną niezgodne z prawem działania podatników. 

 

Elżbieta Kurzępa, Katarzyna Kurzępa-Dedo Analiza instytucjonalna ustawy z dnia 12 kwietnia 2013 r. o 

zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych, „Przegląd Prawa 

Publicznego” 2016, nr 10, ss. 13 - 40 

 

Opracowanie ma na celu określenie skutków spowodowanych  nowelizacją ustawy Prawo bankowe, na 

podstawie której wyciągi z ksiąg bankowych oraz wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszy 

sekurytyzacyjnych utraciły w postępowaniu cywilnym moc dokumentów urzędowych. W pracy 

przedstawiono główne motywy oraz inicjatorów tych zmian. Oszacowano korzyści oraz ewentualne koszty, 

jakie poniosą poszczególne podmioty na skutek nowelizacji. Ukazano także jej konsekwencje w zakresie 

postępowania cywilnego.  

W dłużnym okresie liczba postępowań cywilnych, w tym nakazowych, nie ulegnie zwiększeniu. Podobnie 

pozycja procesowa banków/funduszy nie ulegnie drastycznemu pogorszeniu. W związku z badaną regulacją 

można jednak sformułować pewne zalecenia przede wszystkim legislacyjne. Pozbawienie wyciągów z ksiąg 

bankowych i wyciągów z ksiąg funduszy sekurytyzacyjnych mocy dokumentów urzędowych we wszystkich 

postępowaniach sądowych i administracyjnych stanowiłoby przejaw konsekwencji ustawodawcy. Brak 

bowiem uzasadnienia, by wyżej określone dokumenty w pewnej kategorii sporów sądowych korzystały z 

domniemań właściwych dokumentom urzędowym, a w innych były pozbawione tego przywileju.  

 

Katarzyna Grotkowska Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania na 

przykładzie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, druk sejmowy nr 244 

z 23 stycznia 2012 r. „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 11, ss. 9 – 35 

 

Zamierzeniem niniejszego opracowania jest skonstruowanie i omówienie kompletu normatywnego 

dla osiągnięcia celu w postaci przeciwdziałania narkomanii na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 23 stycznia 2012 r. Najważniejszą zmianą proponowaną w projekcie 

jest skreślenie art. 62a u.p.n., który w określonych przypadkach pozwalał na umorzenie postępowania wobec 

osoby posiadającej nieznaczne ilości narkotyków na własny użytek. W opracowaniu weryfikowane są dwie 
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hipotezy robocze: pierwszą jest niemożność osiągnięcia celu prewencyjnego poprzez eliminację art. 62a. 

Drugą (niejako wynikającą z poprzedniej) jest rozbieżność pomiędzy deklarowanymi przyczynami 

sformalizowania reguł dotyczących narkomanii na gruncie badanej ustawy a przyczynami rzeczywistymi. 

Stosowana metoda, wymagająca łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki, stanowi odpowiedź na 

współczesne wyzwania teorii prawa, zwłaszcza w zakresie jego zewnętrznej integracji. 

 

Ewelina Żelasko-Makowska, Patrycja Sołtysiak Finansowanie publiczne niepublicznych szkół dla 

dorosłych „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 12 

 

Przedmiotem rozważań była analiza stanu prawnego w przedmiocie dotacji oświatowych dla niepublicznych 

szkół dla dorosłych. W ostatnich latach przepisy określające zasady przyznawania dotacji tym podmiotom 

znacznie ewoluowały. Uwaga Autorek skupiła się głównie na zdefiniowaniu faktycznego ratio legis 

ustawodawcy wprowadzającego zmiany w przedmiocie dotowania niepublicznych szkół dla dorosłych. 

Potwierdzenie hipotezy o istnieniu odmiennego niż oficjalnie deklarowanego celu nowych rozwiązań 

otwarło drogę do analiz opartych na rzetelnych, mamy nadzieję, podstawach. Gdyby uznać, że celem 

ustawodawcy było podniesienie jakości kształcenia, analiza językowa rozwiązania zobowiązującego 

słuchaczy szkół dla dorosłych do uczestnictwa w przynajmniej połowie zajęć w miesiącu (co za tym idzie 

znacznej systematyczności), mogłaby zostać uznana za idącą w dobrym kierunku. Proste stwierdzenie, że na 

mocy nowelizacji szkoły niepubliczne zyskały prawo do otrzymania dotacji uwzględniającej absolwentów 

kończących szkołę przed 1 września, nie mogłoby dać podstaw do sformułowania ostatecznie tezy, że szkoły 

dla dorosłych niewiele na tym rozwiązaniu zyskały. Przeanalizowanie możliwych prawnych i pozaprawnych 

działań szkół oraz organów jednostek samorządu terytorialnego, z budżetów których udzielana jest dotacja 

dla szkół pozwoliło na wskazanie luk w skonstruowanym schemacie. Zbudowanie i analiza kompletu 

normatywnego opartego na noweli ustawy o systemie oświaty z 2012 r. pozwoliło zauważyć, że 

wprowadzone zmiany nie mogły charakteryzować się zadowalającą skutecznością. Oczywiście wywołały 

one  określone skutki (jest to cecha charakteryzująca każdą modyfikację stanu prawnego), ale nie były  

takie, jakie zakładano – nie były satysfakcjonujące dla źródła. Można było przewidzieć, że zmiany w 

omawianym zakresie pójdą dalej, co – jak zostało wykazane - miało miejsce. 

 

Joanna Witkowska GAAR as a solution to the problem of tax avoidance - the threats and benefits 

„Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 12, ss. 92 – 102 

 

Unikanie opodatkowania jest jedną z metod redukcji obciążenia podatkowego. Wynika 

to z możliwości wyboru pomiędzy różnymi formami czynności na gruncie prawa cywilnego 
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w celu uzyskania ściśle określonego celu gospodarczego. Podatnik zwykle w różnych okolicznościach 

faktycznych wybiera taką formę, by dokonać maksymalnej redukcji obciążenia podatkowego. Problem 

unikania opodatkowania stał się przedmiotem rozważań wielu przedstawicieli doktryny. Pojęcie obejścia 

prawa pochodzi z prawa rzymskiego i jest związane z kontynentalnym systemem prawa. W ostatnich latach 

zjawisko unikania opodatkowania stało się istotnym problemem na skalę światową. Wpływa ono 

bezpośrednio także na dochody budżetu państwa. W wielu krajach zdecydowano się na wprowadzenie 

ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wskazać jednak należy, że wprowadzenie takiej 

klauzuli nie gwarantuje pełnego sukcesu w zakresie zwalczania zjawiska, jakim jest unikanie 

opodatkowania. 
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