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Słowo wstępne  
Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Badań 

nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”; 
nasza redakcja oddaje Państwu ostatni, tegoroczny numer „Fons”. 
Niniejszy numer jest kolejnym drukowanym na papierze. Nasze 

czasopismo dalej jest dostępne w sieci (na witrynie „Fontes”). Przy 
najbliższej okazji poddamy „Fons” parametryzacji MNiSW. 

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

wych. Propozycje tekstów prosimy nadsyłać - względem numeru pierw-

szego w 2018 r. - do końca stycznia przyszłego roku. Informacje na temat 
działalności „Fontes” umieszczamy w czasopiśmie z inicjatywy władz 
stowarzyszenia bądź redakcji. 

W części naukowej publikowanego numeru szczególnie chcielibyśmy 
zwrócić uwagę Czytelników na pierwsze - trzy artykuły przygotowane 
wedle metody badawczej „Fontes”. W dalszej części numeru - konty-

nuujemy publikację tekstów dotyczących dyscyplin nauk prawnych, eko-

nomicznych oraz pokrewnych, których problematyka dotyczy istotnych 
zagadnień życia społecznego w Polsce i na świecie. 

W części informacyjnej numeru polecamy lekturę: informacji o spra-

wach bieżących Stowarzyszenia w związku z tegorocznym zjazdem, la-

udacji dla profesora Pawła Chmielnickiego, informacji o powołaniu Oddziału 
„Fontes”w Sosnowcu (wraz z jego regulaminem), noty o pracach Konwentu 
Godności Honorowych, jednolitego statutu Stowarzyszenia po zmianach. 
 

Redaktor Naczelny „Fons” 
Piotr Feczko 

 



Zasady przyjmowania materiałów do publikacji 

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

itp.) w języku polskim oraz angielskim w rozmiarze nieprzekraczającym 

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

bibliograficznym zbieżnym ze stosowanym w kwartalniku. 

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

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

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

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

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

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

tytułów, stanowisk bądź funkcji. 

5. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek w nadesła-

nych tekstach. 

6. Przekazanie tekstu Redakcji oznacza nieodpłatnie przeniesienie na sto-

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

skie i wydawnicze). 

7. Redakcja powiadamia właściwe instytucje o przejawach nierzetelności 

naukowej (np. o ghostwriting bądź guest autorship).  

8. Artykuły zamieszczone w kwartalniku są recenzowane. Lista recenzen-

tów znajduje się także na witrynie czasopisma. 

 

Redakcja poleca lekturę witryny internetowej stowarzyszenia „Fontes”. 
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mgr Konrad Paśko 

Analiza zasadności założeń ustawy o zmianie ustawy  

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych - obniżenie wieku emerytalnego 
 

Mechanizm podwyższenia wieku emerytalnego określony  

w ustawie nowelizacyjnej z dnia 11 maja 2012 roku 

W dniu 11 maja 2012 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o eme-

ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych 

innych ustaw, zwaną dalej „ustawą nowelizacyjną z 11 maja 2012 r.” Jej 

najistotniejszym elementem było podwyższenie wieku uprawniającego do 

emerytury oraz jego zrównanie dla kobiet i mężczyzn na poziomie 67 lat. 

Operacja podwyższenia wieku emerytalnego była jednorazowa. Na-

stąpiła ona w raz z wejściem w życie ustawy nowelizacyjnej z dnia z dnia 

11 maja 2012 r., tj. w dniu 1 stycznia 2013 r. brak jest podstaw do stawiania 

twierdzenia, że podwyższenie wieku emerytalnego w Polsce jest procesem 

rozłożonym na wiele lat. Podwyższenie wieku emerytalnego objęło kobiety 

urodzone po dniu 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych po dniu 31 

grudnia 1947 r. nie został on jednak ustalony na takim samym poziomie dla 

wszystkich ubezpieczonych. Został on, bowiem ustalony na zgodnie z za-

sadą mówiącą o tym, że im krótszy był okres brakujący ubezpieczonemu do 

osiągnięcia dotychczasowego wieku emerytalnego, tym jego nowy wiek 

emerytalny jest niższy. Został on zróżnicowany przy wykorzystaniu kryter-

ium daty urodzenia. Przyjęte kryterium należy uznać za racjonalne. ma to 

ona celu ochronę ekspektatyw emerytalnych ubezpieczonych, którzy przed 

wejściem w życie ustawy nowelizacyjnej z dnia 11 maja 2012 r. osiągnęli 

odpowiednio długie okresy ubezpieczenia i których ekspektatywy emery-

talne były już ukształtowane. Dla kobiet urodzonych w okresie od 1 stycz-

nia do 31 marca 1953 r. podstawowy wiek emerytalny został określony na 

poziomie 60 lat i 1 miesiąca. wiek kobiet, które urodziny się w każdym 

kolejnym kwartale został ustalony na poziomie o 1 miesiąc wyżej. W sto-
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sunku do mężczyzn, którzy urodzili się w okresie od dnia 1 stycznia do 31 

marca 1948 r. wyniósł 65 lat i 1 miesiąc. Ci, którzy urodzili się w każdym 

kolejnym kwartale nabywają prawa emerytalne o 1 miesiąc później. 

Ustawa nowelizacyjna zakłada również wzrost podstawowego wieku 

emerytalnego kobiet i mężczyzn będzie jednolite. Oznacza to tym samym 

odsunięcie się w czasie efektu, który polegał na ujednoliceniu wieku eme-

rytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 67 lat. Wiek emerytalny wynoszą-

cy 67 lat obowiązuje mężczyzn urodzonych po dniu 30 września 1953 r. 

oraz kobiety urodzone po dniu 30 września 1973 r. Pierwsi ubezpieczeni 

uprawnieni do emerytury w wieku 67 lat spełnią warunki nabycia prawa do 

tego świadczenia w dniu 1 października 2020 r. (mężczyźni) oraz w dniu 

1 października 2040 r. W konsekwencji ujednolicenie wieku emerytalnego 

kobiet i mężczyzn nastąpi dopiero w 2040 r. 

W judykaturze trafnie zwraca się uwagę ze zastosowany przez usta-

wodawcę mechanizm przejściowy znacząco pogłębia zróżnicowanie wieku 

emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, którzy urodzili się w tym samym okre-

sie1. Do końca 2012 r. podstawowy wiek emerytalnych kobiet i mężczyzn 

różnił się o 5 lat. Stanowiło to efekt dyferencjacji podstawowego wieku, 

który uprawniał do emerytury ze względu na płeć wprowadzonej jeszcze na 

mocy dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu eme-

rytalnym pracowników i ich rodzin2. Ustaw nowelizacyjna z maja 2012 oku 

podwyższyła wiek emerytalny dla mężczyzn, którzy urodzili się po dniu 31 

grudnia 1947 r. oraz kobiet urodzonych po dniu 31 grudnia 1952 r. oraz 

przyjęła zasadę, że wiek emerytalny ubezpieczonych (kobiet i mężczyzn) 

urodzonych w kolejnych kwartałach będzie rosnąć w takim samym tempie, 

w okresie przejściowym dysproporcje wieku emerytalnego kobiet i męż-

czyzn legitymujących się tą samą datą urodzenia będą początkowo większe niż 

dotychczas. Wiek emerytalny mężczyzn urodzonych w czwartym kwartale 

                                                      
1 Zwrócił na to uwagę sędzia M. Zubik w zdaniu odrębnym do wyroku TK z dnia 7 maja 2014 r., 

K 43/12 http://www.trybunal.gov.pl. 
2 Dz. U. Nr 30, poz. 116. Szerzej na ten temat M. Zieleniecki, Ewolucja wieku emerytalnego 

w ustawodawstwie polskim - perspektywa historyczna, [w:] Wiek emerytalny, red. M. Żukowski i 
A. Malaka, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Kazimierz Dolny 2012 r. s. 9. 
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1952 r. został ustalony na poziomie o 6 lat i 8 miesięcy wyższym w stosunku 

do wieku kobiet, które urodziły się w tym samym kwartale. różnica wieku 

o której mowa uprawniającego do nabycia świadczeń utrzymuje się na takim 

samym poziomie dla ubezpieczonych obu płci urodzonych w okresie od 

1 stycznia do 31 grudnia 1953 r. z uwagi na to, że wiek który upoważnia do 

świadczeń emerytalnych dla mężczyzn urodzonych po dniu 30 września 1953 

r. został ustalony już na poziomie 67 lat, różnica pomiędzy wiekiem emerytal-

nym mężczyzn i kobiet zaczyna zmniejszać się wówczas gdy w obrębie grup 

ubezpieczonych którzy urodzili się w pierwszym kwartale 1954 r. wraca ona 

do punktu wyjścia w przypadku ubezpieczonych którzy urodzili się w czwar-

tym kwartale 1958 r. Z procesem zmniejszania różnic pomiędzy wiekiem 

emerytalnym mężczyzn i kobiet oraz dążeniem do jego ujednolicenia na 

poziomie 67 lat ma się do czynienia w grupie ubezpieczonych urodzonych 

po dniu 31 grudnia 1958 r. naturalnego zarzutu naruszenia wynikającego 

z art. 32 ust. 1 i art. 33 konstytucji zasady równego traktowania kobiet i męż-

czyzn w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu 

wieku emerytalnego można uniknąć. jest to możliwe jedynie w stopniowym 

podwyższaniu wieku emerytalnego jaki został ustalony w taki sposób, że 

w pierwszym okresie podwyższony do 65 lat zostałby wyłącznie wiek eme-

rytalny kobiet, a dopiero później ujednolicony w ten sposób wiek uprawnia-

jący do emerytury zostałby podwyższony do 67 roku życia. o nowym syste-

mie zdecydowały przede wszystkim względu finansowe oraz polityczne. 

Sytuacja, w której w pierwszym okresie obowiązywania nowej regulacji 

prawnej wzrastałby wyłącznie wiek emerytalny kobiet, byłaby trudniejsza 

do zaakceptowania dla tej grupy wyborów. 

Ustawa nowelizacyjna z dnia 11 maja 2012 r. wprowadziła do 

polskiego systemu emerytalnego instytucję emerytury częściowej. Celem 

tej emerytury jest złagodzenie skutków podwyższania wieku emerytalnego. 

miała ona przysługiwać osobom przed osiągnięciem wieku emerytalnego 

które legitymizują się długom okresem składkowym i nie składkowym. Usta-

wa nowelizacyjna z dnia 11 maja 2012 r. przewidywała zróżnicowanie wa-

runków (dotyczących zarówno wieku jak i stażu) nabycia prawa do emery-
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tury częściowej dla kobiet i dla mężczyzn. Świadczenie to wedle założeń 

miało przysługiwać kobietom, które ukończyły 62 lata i osiągnęły okres skład-

kowy i nieskładkowy wynoszący, co najmniej 35 lat. Mężczyźni mieli na-

bywać prawo do tego świadczenia po ukończeniu 65 lat, jeżeli osiągnęli 

okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat. Emerytura 

częściowa miała wynosić 50 % kwoty emerytury obliczonej według formu-

ły zdefiniowanej składki. Nie miała podlegać podwyższeniu do kwoty naj-

niższej emerytury. 

Ustawa nowelizacyjna podwyższyła do 67 lat wiek, po osiągnięciu 

którego sędzia oraz prokurator przechodzi w stan spoczynku. Dla kobiet 

urodzonych do dnia 30 września 1973 r. oraz dla mężczyzn urodzonych do 

dnia 30 września 1953 r. wiek ten został ustalony na poziomie równym 

najniższemu wiekowi emerytalnemu określonemu w ustawie o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa nowelizacyjna 

z 11 maja 2012 r. nadała również przejściowy charakter przepisowi art. 69 

ust. 2 ustawy - Prawo o ustroju sadów powszechnych3, który przewiduje 

możliwość przejścia, na wniosek sędziego (prokuratora), w stan spoczynku 

przed osiągnięciem 67 roku życia. Przepis ten znajduje zastosowanie do 

sędziów (prokuratorów), którzy spełnią warunki wymagane do wcześniej-

szego przejścia w stan spoczynku do końca 2017 r. Do 67 roku życia pod-

wyższony został również wiek przejścia w stan spoczynku prokuratorów 

wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury. W sposób istotny 

zmieniło to zwłaszcza sytuację prawną prokuratorów wojskowych będą-

cych oficerami, którzy do końca 2012 r. przechodzili w stan spoczynku po 

ukończeniu 60 roku życia. 

Zmiana ustawy objęła również rolników. Na mocy zmiany ustaw pod-

wyższyła wiek uprawniający do emerytury rolniczej. Przejściowy charakter 

nadano art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników4, który 

przewiduje możliwość przejścia na emeryturę rolniczą po ukończeniu przez 

                                                      
3 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 427). 
4 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1404). 
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rolnika 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, pod wa-

runkiem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co 

najmniej 30 lat i zaprzestania działalności rolniczej. Przepis ten ma wyko-

zystanie w przypadku rolników spełniających warunki do otrzymania pra-

wa do emerytury do końca 2017 roku. Ustawa prowadziła również przecho-

dzenie ubezpieczonych-rolników na emeryturę częściową na zasadach obo-

wiązujących w powszechnym systemie emerytalnym. 

Przesłanki podwyższenia podstawowego wieku emerytalnego 

Według Jerzego Piórkowskiego określenie wieku emerytalnego w któ-

rym ubezpieczony może przerwać prace może nastąpić jedynie z uwzględ-

nieniem czterech przesłanek do których zalicza się:  

1. zabezpieczenia,  

2. wysługi,  

3. zatrudnienia i  

4. kosztów5. 

 

Pierwsza przesłanka określając wiek emerytalny powinno wziąć się 

pod uwagę biologiczne uwarunkowania procesu starzenia się. granica taka 

powinna być wyznaczana przez wiek, w którym człowiek staje się niezdol-

ny do wykonywania wydajnej pracy, kiedy to różne choroby i inwalidztwo 

znacząco uniemożliwia w uzyskaniu pracy6.  

Druga przesłanka wymaga ustalenia wieku emerytalnego na poziomie 

takim by była zachowana proporcja między okresem ubezpieczenia, czyli 

pracy a okresem pobierania świadczenia. okres wypoczynku nie powinien 

zaczynać się ani późno ani gdy ubezpieczona osoba nie ma możliwości ko-

rzystania z wypoczynku, ani zbyt wcześnie, bo wówczas koszt ubezpiecze-

nia emerytalnego byłby zbyt wysoki7.  

                                                      
5 J. Piotrowski, Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Książka i Wiedza, Warszawa 

1966, s. 121-128. 
6 Zalecenie MOP Nr 67 z dnia 12 maja 1944 r. dotyczące zabezpieczenia dochodu. 
7 J. Piotrowski, Zabezpieczenie społeczne, s. 123-124. 
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Trzecia przesłanka wymaga uwzględniania przy ustalaniu wieku eme-

rytalnych sytuacji na rynku pracy. Deficyt rąk do pracy stanowi czynnik, 

który sprzyja podnoszeniu wieku emerytalnego natomiast nadmiar siły ro-

boczej zachęca do jego obniżenia8.  

Czwarta ostatnia przesłanka wymaga ustalenia wieku emerytalnego 

z uwzględnieniem danej sytuacji finansowej ubezpieczonego. Skróceniu 

ulega bowiem okres opłacania składek, a wydłuża się okres pobierania świad-

czeń. Odwrotny skutek wywołuje podwyższenie tej granicy9. 

Analiza ustawy z dnia 11 maja 2012 r. nasuwa wniosek mówiący o tym, 

że podwyższenie podstawowego wieku emerytalnego nastąpiło na skutek 

powodów ekonomicznych. podwyższenie wieku ewentualnego do 67 roku 

życia dla mężczyzn argumentowano poprze wydłużania się dalszego trwa-

nia życia mężczyzn i kobiet w wieku 60 lat w Polsce w latach 1950-2010 

oraz obniżania się wskaźników dzietności, co tym samym przyczynia się do 

starzenia się polskiego społeczeństwa i pogarszania się wskaźników obcią-

żenia demograficznego i ekonomicznego; potrzeby wydłużenia okresu akty-

wności zawodowej Polaków, aby zapewnić im świadczenia emerytalne w od-

powiedniej wysokości. Kolejnym argumentem było realizowanie przez Polskę 

nowego programu społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej - „Europa 2020 

- Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

integracji społecznej” i podjęcia działań w kierunku podwyższenia ustawo-

wego wieku emerytalnego w innych państwach członkowskich UE; potrzeby 

podjęcia działań w kierunku zwiększenia średniego tempa wzrostu PKB w la-

tach 2010-2060. 

Powody wskazujące na podjęcie prac legislacyjnych które zmierzały 

do ujednolicenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn były inne. Odmien-

ny wiek, który uprawniał do świadczeń starczych mężczyzn u kobiet traktowa-

no jako wyraz tzw. uprzywilejowania wyrównawczego, które służyło wyrów-

naniu występujących różnic między kobitami i mężczyznami. Uzasadnieniem 

zastosowania niższego wieku emerytalnego dla kobiet poszukiwano w fakcie 
                                                      
8 Szczegółową analizę tych zależności przeprowadza W. Muszalski, Zatrudnienie a ubezpieczenie 

społeczne Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992 r. s. 128-136. 
9 Tamże, s. 127-128. 
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nierównomiernego podziału funkcji macierzyńskich i wychowawczych w ro-

dzinie, w dodatkowym obciążeniu kobiet aktywnych zawodowo obowiązkami 

związanymi z utrzymaniem domu, jak również w słabszej konstrukcji psycho-

fizycznej kobiet, która przyspiesza proces „zużywania się” w pracy10. 

Zróżnicowanie wieku emerytalnego pod względem płci jest od wielu 

lat krytycznie oceniane przez doktrynę. J. Piotrowski podkreślał, że „niższy 

o 5 lat wiek emerytalnych kobiet nie znajduje potwierdzenia w rzeczywi-

stości, bowiem statystycznie rzecz biorąc, kobiety żyją dłużej niż mężczy-

źni i na ogół nie tracą zdolności do pracy wcześniej od nich”11. Obecnie 

krytyce tego rozwiązania odwołują się do innej argumentacji. wskazują ze 

niższy wiek emerytalny kobiet stanowi źródło presji, która wywierana jest 

przez kobiety by osiągnąć wiek emerytalny zaraz po zakończeniu swojej 

aktywności zawodowej. Z chwilą osiągnięcia przez pracownicę 60 roku 

życia ustaje szczególna ochrona trwałości stosunku pracy w wieku przed-

emerytalnym przewidziana w art. 39 k.p., podczas gdy mężczyźni zostają 

objęci zakazem wypowiedzenia umowy o pracę dopiero z chwilą ukończe-

nia 61 roku życia12. 

W doktrynie jak i w judykaturze przyjmowano ze uzyskanie prac do 

emerytów stanowi przyczynę, która uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę 

na czas nie określony. a jego dokonanie przez pracodawcę nie może być tra-

ktowane w kategoriach dyskryminacji ze względu na wiek13. W ostatnim cza-

sie stanowisko to uległo jednak zasadniczej zmianie. W uchwałach z dnia 

19 listopada 2008 r.14 i z dnia 21 stycznia 2009 r.15 Sąd Najwyższy wyraził 

                                                      
10 Tak w szczególności K. Antonów, Prawo do emerytury Zakamycze, Kraków 2003 r. s. 78-79. 
11 J. Piotrowski, Zabezpieczenie społeczne, s. 129-130. 
12 Takie argumenty przytoczył Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku do Trybunału Konstytu-

cyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 24 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS z art. 32 
oraz art. 33 Konstytucji RP z dnia 27 listopada 2007 r. 

13 Tak w szczególności W. Sanetra Wiek emerytalny (podeszły) jako przyczyna rozwiązania sto-
sunku pracy, PiZS 1997, nr 6, r. s. 21 i B. Wagner Wiek emerytalny jako zdarzenie prawa pracy, 
PiZS 2001, nr 3, s. 20. Por. wyroki SN z dnia 18 lipca 2003 r. I PK 210/03, „Monitor Prawa 
Pracy” 2004, nr 7/7; z dnia 26 listopada 2003 r., I PK 616/02, „Prawo Pracy” 2004, nr 6/34; 
z dnia 3 grudnia 2003 r. I PK 80/03, OSNP 2004, nr 21, s. 363; z dnia 29 września 2005 r., II PK 
19/05, OSNP 2006, nr 15-16, s. 236. 

14 Uchwała SN z dnia 19 listopada 2008 r., I PZP 4/08. OSNP 2009, nr 13-14, s. 165. 
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pogląd, że „osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury 

nie uzasadnia wypowiedzenia stosunku pracy, ponieważ nie wiąże się z pracą 

oraz nie wskazuje na nieprzydatność pracownika lub istnienie związanego 

z racjonalizacją zatrudnienia interesu pracodawcy w rozwiązaniu z nim sto-

sunku pracy, a praktyka pracodawców polegająca na rozwiązywaniu umów 

o pracę według kryterium osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia upraw-

nień do emerytury stanowi dyskryminację ze względu na płeć”. 

W wyroku z dnia 15 lipca 2010 r.16 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, 

że „art. 24 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ustanawiając odmien-

ne warunki nabycia prawa do emerytury dla przedstawicieli obu płci, nie na-

rusza art. 32 i 33 ustawy zasadniczej”. Według Trybunału niższy w odnie-

sieniu do mężczyzn wiek emerytalny kobiet ma swoje uzasadnienie w od-

miennej sytuacji społecznej kobiet oraz w różnicach natury biologicznej. 

Takie rozwiązanie znajduje swoje miejsce w art. 2 Konstytucji i wyrażonej 

w nim zasadzie sprawiedliwości społecznej, art. 18 ustawy zasadnicze i pro-

klamowanej w nim zasadzie opieki państwa nad małżeństwem, macierzyńs-

twem, rodzicielstwem i rodziną oraz art. 71 ust. 2 i podkreślonej w nim 

szczególnej roli macierzyństwa. W warunkach, w których obowiązujące 

przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych nie ograniczają możliwo-

ści kontynuowania pracy zarobkowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. 

Niższy wiek emerytalny nie może być traktowany jako rozwiązanie mające 

charakter dyskryminacji. Tym samym TK podkreślił, ze różnice społeczne 

miedzy kobietami a mężczyznami maja charakter dynamiczny, a obserwo-

wany obecnie proces ich zacierania się uzasadnia sformułowanie postulatu 

podjęcia prac legislacyjnych, które zmierzają do ujednolicenia wieku eme-

rytalnego zarówno kobiet jak i mężczyzn. zmiany wprowadzone w myśl 

ustawy z dnia 11 maja 2012 r. należy traktować jako wyraz realizacji przez 

ustawodawcę tzw. prawa sygnalizacji, z którego Trybunał Konstytucyjny 

skorzystał w dniu 15 lipca 2010 r. 

                                                                                                                                      
15 Uchwała SN z dnia 21 stycznia 2009 r., II PZP 13/08, OSNP 2009, nr 19-20, s. 248. 
16 K 63/07, OTK-A 2010/6/60. 
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Współcześnie za podnoszeniem wieku emerytalnego przemawia jeden 

główny argument: wydłużanie statystycznego okresu życia obywateli. Rzutuje 

to bezpośrednio na statystyczny okres przeżywania na emeryturze i może ogra-

niczać wysokość świadczenia emerytalnego17. 

Należy jednak pamiętać, że podobny efekt dochodowy wywołuje pra-

wo podejmowania zatrudnienia mimo korzystania z emerytury przy pozo-

stawieniu samemu zainteresowanemu wyboru momentu dezaktywacji za-

wodowej z uwagi na wiek i przy uwzględnieniu stanu zdrowia, motywacji 

do dalszej pracy, problemów rodzinnych itp. 

Wśród powodów podnoszenia wieku emerytalnego wymienia się również 

starzenie się społeczeństwa18. Zjawisko to zależne jest jednak nie tylko od coraz 

dłuższego okresu życia obywateli, ale również wpływają nań bezpośrednio: 

–  urodzenia żywe, 

–  migracje zewnętrzne, 

–  wymieranie młodszych roczników (choroby, wojny)19. 

 

Zatrzymanie osób starszych na rynku pracy na siłę stanowi jedynie roz-

wiązanie a nawet jeden z najbardziej pożądanych narzędzi radzenia obie z pro-

blemami starzenia społeczeństwa w kontekście potrzeb gospodarki narodowej. 

z puntu widzenie długofalowych potrzeba znaczenie lepiej jest prowadzić przez 

państwo politykę pronatalistyczną (z odpowiednim wyprzedzeniem), bądź mi-

gracyjną (bardziej w kierunku ograniczania wypływu młodszej siły roboczej 

niż przyciągania imigrantów zza granicy). Warto również zadbać o należyty 

poziom profilaktyki i leczenia chorób w społeczeństwie. 

Coraz częściej podnoszony jest argument mówiący o tym, ze w zwią-

zku z postępem medycznym i podnoszeniem standardów życia społeczeńs-

                                                      
17 Według sposobu wyliczania w ramach rozwiązań polskiego systemu ubezpieczeń emerytalnych. 

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw, http://www.premier.gov.pl. 

18 S. Kurek: Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. „Przegląd Geogra-
ficzny” 2007, t. 79, z. 1, s. 133-134. 

19 M. Bukowski, P. Lewandowski: Czy należy się bać podniesienia wieku emerytalnego? „IBS Po-
licy Paper” 1/2011. Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2011, s. 5-10. 
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twa w wieku emerytalnym mogą oni wchodzić w niego osoby wciąż aktyw-

ne zawodowe i zdolne do pracy zespołowej.  

„Jedna z cech mechanizmów rynkowych jest wzmocnienie procesów 

polaryzacyjnych. Odnosi się do również do swoistego rozwarstwienia demo-

graficznego w ramach którego część społeczeństwa o wyraźnych predys-

pozycjach genetycznych, wykształcona, w lepszej kondycji ekonomicznej 

dającej również możliwości szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej 

będzie żyła rzeczywiście coraz dłużej i starości dożywała z mniejszą ilością 

dysfunkcji organizmu”. Z drugiej strony znajdują się osoby o nieco innej 

sytuacji zdrowotnej czy finansowej, takie które są skłonne do prowadzenia 

dość ryzykownego stylu życia dla których doczekanie do wieku emerytal-

nego stanowi problem. Co ważne im więcej będzie takich osób tym bardziej 

wiek emerytalny będzie podnoszony.  

Innym coraz bardziej wyraźnym powodem podnoszenia wieku emery-

talnego jest sytuacja sektora finansów publicznych. Konieczność ograniczania 

deficytu budżetowego niekorzystanie wywiera wpływ na możliwość wspie-

rania repartycyjnego systemu emerytalnego (coraz mniej osób pracujących na 

aktualnych emerytów, co grozi obniżaniem realnych lub nawet nominalnych 

emerytur, lub koniecznością podwyższania składek emerytalnych). 

Skutki podniesienia wieku emerytalnego 

Jedna z głównych prezentowanych konsekwencji podniesienia wieku 

emerytalnego jest zwiększenie się realnej wysokości świadczeń. Na 

przeszkodzie tak optymistycznych wizji może jednak stanąć przynajmniej 

kilka czynników: 

1. długie okresy pozostawania bez pracy, 

2. konieczność rezygnacji z pracy ze względu na pogarszające się 

zdrowie, 

3. nieekwiwalentna waloryzacja w systemach repartycyjnych, 

4. manipulowanie wiekiem dożycia (np. wspólny dla kobiet i mężczyzn), 

5. częste kryzysy ekonomiczne redukujące środki funduszy kapitałowych, 

6. bankructwo finansów publicznych państwa itp. 
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Inną pozytywna zmianą idącą za podwyższeniem wieku emerytalne-

go w kraju może być poprawa relacji ilościowej kobiet w stosunku do męż-

czyzn, którzy korzystają z tego świadczenia co przy krótszym okresie do-

życia wśród tych ostatnich może złagodzić problemy finansowe z jakimi 

boryka się obecnie ZUS20. Z drugiej jednak strony pośród uwarunkowań 

podnoszenia wieku emerytalnego pomija się problem nadumieralności męż-

czyzn, szczególnie przyczyn tego stanu rzeczy i sposobów zaradczych. Tym 

bardziej, że rzutuje to na kolejny przykład analizowanych konsekwencji - 

problem wdów21. 

Poprawa sytuacji finansowej ZUS wydaje się być jednym z głównych 

motywatorów proponowanych w kraju zmian granicy wieku emerytalnego. 

Jak każdy system repartycyjny jest on uzależniony od ilości osób, za które są 

wpłacane składki ubezpieczeniowe (przy założeniu, że liczba emerytów nie-

uchronnie się powiększa). taka sytuacja jak teraz jednoznacznie może wskazy-

wać na kolejne ewentualne próby podniesienia wieku emerytalne w Polsce.22 

Kolejnym jeszcze bardziej ewidentnym skutkiem podnoszenia wieku 

emerytalnego mają się stać finanse publiczne. Obecnie borykają się one z pro-

blemami nierównowagi, co w konsekwencji prowadzi do staje rosnącego 

zadłużenia. Nadal obserwuje się wycofanie kolejnych państw z przywileje 

emerytalnych dla poszczególnych grup społecznych np. dla rolników. Z 

drugiej strony ciągle brak determinacji do reformy wysoce deficytowego 

podsystemu ubezpieczeń społecznych dla rolników i ich rodzin (KRUS). 

Wielu pracodawców, którzy zwalniają swoich pracowników, którzy 

osiągają wiek emerytalny ustawowe podniesienie tej granicy może 

doprowadzić do stworzenia dalszych szans prowadzenia pracy zawodowej i 

zbierania środków na wyższe świadczenie. Niemniej jednak należy 

                                                      
20 Aktualnie wynosi ona 60:40. Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2010 r. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Warszawa 
2011, s. 17. 

21 M. Tkaczuk, Podnoszenie wieku emerytalnego a problem polskiej polityki społecznej, Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 200. 

22 Propozycje Unii Europejskiej biegną w kierunku ujednolicenia wieku emerytalnego państw 
członkowskich na poziomie 70 lat. Zielona Księga na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecz-
nych systemów emerytalnych w Europie. Komisja Europejska, Bruksela 2010, s. 29. 
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zauważyć, że państwo niejednokrotnie dzięki uregulowaniu praw dotyczą-

cych łączenia zatrudnienia z pobieraniem świadczenia emertytalnego 

zmusza do rozwiązywania stosunku pracy (przynajmniej na jeden dzień)23. 

Starzenie się społeczeństwa oznacza również mniejsze zasoby siły 

roboczej na rynku pracy i przesuniecie się granicy uprawnień emerytalnych 

ma za zadanie zatrzymać starszych pracowników na runku pracy. To czy 

oni będą potrzebni na runku tego nie wie nikt. o ile przy braku popytu na 

prace młodzi obywatele będą mogli nadal szukać pracy za granica o tyle dla 

ludzi w starszym wieku nie jest to żadna alternatywna droga. Prawdopodo-

bnie w wielu przypadkach będą oni musieli przeczekać okres brakujący do 

emerytury na bezrobociu (rzadziej na rencie), często w głębokim ubóstwie 

i w warunkach pogarszającego się stanu zdrowia. 

Współcześnie trudno jest nie dostrzec wielu negatywnych społecznie 

zagrożeń, jakie towarzysza zmianom obniżającym wiek emertytalny. Skró-

cenie pobytu na emeryturze oznacza przede wszystkim ograniczenie prawa 

do odpoczynku po długotrwałej pracy zawodowej. Co ważne podkopującej 

zdrowie i siły witalne. społeczeństwa. Wykorzystywanie miar statystycz-

nych dożycia niejednokrotnie gubi indywidualne przypadki oraz te osoby, 

które nie dożyją emerytury (już dzisiaj dotyczy to 10% kobiet i 30% męż-

czyzn24), i tych, dla których dalsza praca oznacza gwałtowne przyspiesza-

nie procesu starzenia organizmu i tych, dla których tej pracy nie ma i będą 

musieli liczyć na wsparcie rodziny lub pomocy społecznej. Zgubnymi są 

również różnice regionalne i lokalne generowane warunkami ekologicz-

nymi jak również specjalizacja gospodarczą, poziomem rozwoju itp. tym 

samym pozbawia to do dokonywania autonomicznych decyzji w zakresie 

pracy, wyższych dochodów, emerytury czy komfortu życia i zdrowia. Moż-

na zawsze założyć ze współcześnie każdy człowiek ma prawo do rezygna-

cji z pracy i żyć z oszczędności które udało mu się odłożyć aż do osiąg-

nięcia wieku emerytalnego. Tylko ze najpierw takie oszczędności musi 

posiadać, a to patrząc na sytuację oszczędzania w Polsce - trudno uznać za 

                                                      
23 M. Tkaczuk, Podnoszenie wieku... s. 201. 
24 Na podstawie The Human Mortality Database, http://www.mortality.org.z dnia 01.09. 2017 r. 
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realne względem przytłaczającej większości obywateli. Ciągle niskie do-

chody większości społeczeństwa i mała skłonność do oszczędzania na sta-

rość stoją temu na przeszkodzie. 

Warto sobie również uzmysłowić fakt dotyczący powodów przecho-

dzenia na emeryturę przez społeczeństwo, szczególnie jeżeli chodzi o szyb-

kość tego przechodzenia pomimo pogarszającego się statusu materialnego. 

Wiele ludzi tłumaczy to lenistwem, niechęcią do pracy. Jest to kluczowe 

z punktu widzenia przyszłej chęci zatrzymania starszych osób na rynku pra-

cy. W niektórych państwach spodziewać się można bardziej lub mniej gwał-

townych procesów społecznych oraz innych wymuszeń na społeczeństwie 

w imię porzucenia proponowanych zmian np. referendum25. 

Nie sposób pominąć faktu mówiącego o braku przygotowania konce-

pcji dostosowania do nadchodzących zmian w systemach polityki społecz-

nej, czyli edukacji dorosłych, zdrowia, pomocy społecznej i polityki zatrud-

nienia, i zmiany najtrudniejszej: w mentalności pracodawców - by w ogóle 

w osobach starszych dostrzegli siłę roboczą, docenili jej specyficzne war-

tości i zechcieli potraktować je w specjalny sposób. 

Jedna z wielu konsekwencji podejmowanych czasami na ślepo decy-

zji władz publicznych i manipulowania w systemie emerytalnym jest dalsza 

stała utrata przez społeczeństwo zaufania do państwa jako takiego gwaranta 

bezpieczeństwa, przywilejów socjalnych, ale i określonego porządku publi-

cznego. Być może jedną z konsekwencji omawianych zmian ma być wzmo-

cnienie w społeczeństwie postaw samopomocowych i osobistej zapobieg-

liwości oraz solidarności rodzinnej i społecznej. 

Proces legislacyjny projektu zmian w ustawie  

o emeryturach i rentach - obniżenie wieku emerytalnego 

Projekt ustawy o którym mowa w pracy dotyczył zmian ustalenia wieku 

emerytalnego dla kobiet na poziomie 60 lat oraz dla mężczyzn na poziomie 64 

lat. proponowane zmiany obejmują swoim zasięgiem wszystkie osoby, które 

podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z wyjątkiem osób 

                                                      
25 M. Tkaczuk, Podnoszenie wieku..., s. 201. 
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pracujący w kopalniach, którzy podlegają odrębnym przepisom uprawniają-

cym do uzyskania emerytury. Konsekwencją przytoczonej zmiany jest pro-

pozycja przywrócenia minimalnego stażu ubezpieczeniowego dla kobiet - 

20 lat - wymaganego dla gwarancji wypłaty emerytury najniższej oraz li-

kwidacja emerytury częściowej. 

W efekcie zmian wieku emerytalnego na poziomie 60 i 65 lat zostały 

zniesione przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita-

łowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1097), zgodnie, z którymi został wydłużony 

okres wypłaty kobietom kapitałowej emerytury okresowej w związku z pro-

cesem podnoszenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Konsekwencją 

likwidacji emerytury częściowej jest nowelizacja niektórych przepisów us-

tawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych (DZ. U. z 2013 r., poz.1605). 

Zmiany dokonane w zakresie wieku emerytalnego w ustawie z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych pociągają za sobą zmiany natury porządkowej w następujących 

regulacjach prawnych: 

1. ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-

nych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.); 

2. ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-

nariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy-

wiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojsko-

wego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz 

ich rodzin (Dz. U. z 2015 r., poz. 900, 1268 i 1830); 

3. ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1605); 

4. ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 163 z późn. zm.); 

5. ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598 i 1682); 
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6. ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 965 i 1240); 

7. ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kom-

pensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800 z późn. zm.); 

8. ustawie z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. 

zm.). 

 

Wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn według za-

łożeń ma również objąć osoby podlegające z mocy ustaw obowiązku ubez-

pieczeniu emerytalnemu rolników na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 704 

ze zm.). Nowelizacja ustawa obejmuje również bezterminowe zachowanie 

przez prawników praw do przechodzenia na wcześniejsze emerytury. w przy-

padku kobiet jest to wiek 55 lat, w przypadku mężczyzn jest to 60 lat, jeżeli 

posiadają, co najmniej 30-letni okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-

rentowemu i zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej.   

Projekt ustawy ustala na poziomie 65 lat wiek, do którego można zaj-

mować stanowisko prokuratora i prokuratora wojskowego oraz w którym 

sędzia sądu powszechnego może przejść w stan spoczynku. W tym celu 

zmienione zostały odpowiednie przepisy: 

– ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze  (Dz. U. z 2011 r., Nr 

270, poz. 1599, z późn. zm.); 

– ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.).  

 

Ponadto w nowelach w. w. ustaw oraz w zmianie ustawy z dnia 23 lis-

topada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r., poz. 499 z późn. zm.) 

wprowadzono przepisy, które na wniosek zainteresowanych dają beztermino-

wo prawo do wcześniejszego zwolnienia ze stanowiska prokuratora i przejście 

w stan spoczynku przez sędziego sądu powszechnego i Sądu Najwyższego.  



 

 

FONS 2017 / 3 - 4 (7) 

                      I. Artykuły 

22 

W przepisach przejściowych na rząd nałożony jest obowiązek doko-

nywania przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego co 3 lata i prze-

kładania Sejmowi do dnia 31.10 kolejnego roku sprawozdania o skutkach 

obowiązywania projektowanej ustawy. Informacja o skutkach obowiązy-

wania ustawy w 2016 r. ma być przedstawiona nie później niż do dnia 31 

października 2017 r.   

Projekt ustawy przewiduje również to, że wiek emerytalny w powszech-

nym systemie bezpieczeństwa społecznego i rolniczego będzie zróżnicowany i 

wynosił będzie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W przypadku prokura-

torów określono, że Krajowa Rada Prokuratury opiniuje wnioski o wyrażenie 

zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora po ukończeniu przez pro-

kuratora 65 roku życia. w przypadku sędziów określono, że sędzia przechodzi 

w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia. proponuje jakie zostały uwzględ-

nione w projekcie ustawy wprowadzają unormowania, ale nie różnicują wieku 

uprawniającego do świadczenia z tytułu zaprzestania aktywności zawodowej 

ze względu na pleć, co de facto stanowi odstępstwo od rozwiązań jakie zostały 

przyjęte w systemie powszechnym i rolniczym.  

W myśl art. 16 projektu ustawy zaproponowano m.in. uchylenie art. 21 

ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw. Przepis ten przewiduje, że Rada Ministrów dokonuje przeglądu 

funkcjonowania systemu emerytalnego po wejściu w życie ustawy i przed-

kłada Sejmowi informację o skutkach jej obowiązywania nie rzadziej, niż 

co 4 lata. Pierwszego przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego po 

wejściu w życie ustawy i przedłożenia Sejmowi informacji o skutkach jej 

obowiązywania Rada Ministrów dokona nie później niż do dnia 31 grudnia 

2016 r. Projekt ustawy zawiera również wprowadzenie zbliżonej normy. Ar-

tykuł 25 wskazuje, że po wejściu w życie niniejszej ustawy Rada Ministrów 

dokonuje, co trzy lata, przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego 

i przedkłada Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia 31 października 

następnego roku kalendarzowego, informację o skutkach obowiązywania 

niniejszej ustawy. Informacja o skutkach obowiązywania niniejszych usta-
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wy w 2016 r. zostanie przedstawiona Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej 

nie później niż do dnia 31 października 2017 r.  Zmiana wieku emerytalne 

go duże znaczenie, nie jest odpowiednim rozwiązaniem przesuniecie termi-

nu sporządzania sprawozdania z 2016 roku na 2017. taka informacja w 2016 

pozwoliłaby na uzyskanie szczegółowego obrazu w zakresie funkcjonowa-

nia systemu po zmianach dotyczących wysokości wieku emerytalnego.  

W art. 26 projektu ustawy przewidziano, że ustawa wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2016 r. Generalną zasada, wyrażona w art. 4 ust. 1 usta-

wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych przewiduje, że akty normatywne zawierające prze-

pisy powszechnie obowiązujące wchodzą w życie po upływie czternastu 

dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany akt normatywny określi termin 

dłuższy. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy w uzasadnionych przypadkach 

akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czter-

naście dni. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji korzystnych dla obywateli. Posłu-

żenie się w projekcie datą 1 stycznia 2016 r. jako terminem wejścia w życie 

ustawy powoduje, że istnieje ryzyko, iż ustawa zostanie uchwalona już po 

dniu 1 stycznia 2016 r. Ze względów ostrożnościowych celowe jest posłu-

żenie się inną formułą np. ustawa wejdzie w życie z chwilą ogłoszenia lub 

7/14 dni po ogłoszeniu.   

W dniu 30 listopada 2015 Projekt ustawy o obniżeniu wieku emery-

talnego wpłynął do Sejmu - druk nr 62. 2 grudnia 2015 został on skierowa-

ny do I czytania na posiedzeniu Sejmu. W dniu 9 grudnia 2015 miało miej-

sce I czytanie na posiedzeniu Sejmu na posiedzeniu nr. 4. w dalszej kolej-

ności projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, 

która to na głosowaniu nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w pierw-

szym czytaniu zagłosowała w sposób następujący 168 za, 285 przeciw, 2 wstrzy-

mało się. w dniu 25 lipca 2016 Wpłynęło stanowisko rządu. Nadal prace 

trwały po I czytaniu. w dniu 12 stycznia 2016 doszło do wysłuchania pu-

blicznego. z kolei w dniu 5 października 2016 swoje sprawozdanie podko-

misji. Dnia 3 listopada 2016 dokonano sprawozdania komisji w druku nr 

919. Głosowanie nad I czytaniem przedstawia się następująco: 
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W dniu 15 listopada 2016 ma miejsce II czytanie na posiedzeniu Sej-

mu na posiedzeniu nr 30, gdzie podjęto decyzje o ponownym skierowaniu 

do komisji w celu przedstawienia sprawozdania. Praca w komisjach po II 

czytaniu. W dniu 15 listopada 2016Sprawozdanie komisji druk nr 919-Az 

wnioskiem o odrzucenie poprawek.   

 W dniu 16 listopada 2016 ma miejsce III czytanie na posiedze-

niu Sejm na posiedzeniu nr 30. Głosowanie: całość projektu ustawy. Wynik: 

262 za, 149 przeciw, 19 wstrzymało się (głos. nr 66). Sejm ustawę uchwa-

lił. Głosowanie przedstawia się jak w tabeli 2. 

W dniu 17 listopada 2016Ustawa zostaje przekazana Prezydentowi i Mar-

szałkowi Senatu. Senat swoje stanowisko przedstawia 2 grudnia 2016- nie wnosi 

poprawek. W dniu 19 grudnia 2016 Prezydent podpisał ustawę o zmianie usta-

wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektó-

rych innych. 

W dniu 12.06.2016 doszło do wysłuchania publicznego odnośnie przed-

stawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmia-

nie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

niektórych innych ustaw. 

Tab. 1. Głosowanie I czytanie 

Klub/ 
Koło 

Liczba  
czł. 

Głoso-
wało Za Przeciw Wstrzy-

mało się 

Nie 
głoso-
wało 

PiS 234 234 1 233 - - 

PO 138 135 135 - - 3 

Kukiz15 41 40 4 35 1 1 

N 28 27 27 - - 1 

PSL 16 16 1 14 1 - 

niez. 3 3 - 3 - - 

źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/page/inf_wys_pub    z dnia 01.09.2017 
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W wysłuchaniu udział wzięli m.in. Anna Surówka-Pasek, podsekre-

tarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze współ-

pracownikami, Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Ro-

dziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz ze współpracownikami, Joanna 

Stachura, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Wydatkowej Mini-

sterstwa Finansów wraz ze współpracownikami, Elżbieta Łozińska, wice-

dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego i Halina Wolińska, wice-

dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali Za-

kładu Ubezpieczeń Społecznych wraz ze współpracownikami, Alicja Lejk-

Kępka, dyrektor Biura Świadczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społe-

cznego wraz ze współpracownikami, Roman Uhlig, doradca prezesa zarzą-

du Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Kata-

rzyna Gonera, członek Krajowej Rady Sądownictwa, Marek Wójcik, za-

Tab. 2. Głosowanie III czytanie. 

Liczba czł. 
Głoso-
wało Za Przeciw Wstrzyma

ło się 
Nie głoso-
wało 

Nie 
głoso-
wało 

PiS 234 226 226 - - 8 

PO 133 120 1 117 2 13 

Kukiz15 36 36 33 2 1 - 

N 30 29 - 29 - 1 

PSL 16 14 - - 14 2 

ED 4 1 - 1 - 3 

niez. 4 2 - - 2 2 

WiS 3 2 2 - - 1 

źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/page/inf_wys_pub   z dnia 01.09.2017 
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stępca dyrektora Biura Zarządu Związku Powiatów Polskich wraz ze 

współpracownikami, Małgorzata Rusewicz prezes zarządu Izby Gospodar-

czej Towarzystw Emerytalnych, Jan Guz, przewodniczący Ogólnopols-

kiego Porozumienia Związków Zawodowych wraz ze współpracownikami, 

Krzysztof Małecki, członek prezydium Forum Związków Zawodowych 

wraz ze współpracownikami, Barbara Surdykowska, specjalista w Biurze 

Eksperckim, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Bogusława Nowak-

Turowiecka, główny specjalista w Zespole Oświaty Zawodowej i Proble-

matyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego, Krzysztof Baszczyński, 

wiceprezes zarządu głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego wraz ze 

współpracownikami, Adam Skwarnicki, członek Zrzeszenia Związków 

Zawodowych Energetyków oraz Bogdan Socha, wiceprzewodniczący zarządu 

krajowego Ruchu Społeczno-Samorządowego „Nasza Metropolia”26. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Spo-

łecznej Marcin Zieleniecki jasno określił, że wiek emertytalny winien być 

ustalony na poziomie takim by moc również uwzględniać cztery czynniki, 

do których zalicza się czynnik zabezpieczenia, który odwołuje się do 

pewnych biologicznych czynników, mianowicie do wieku, w którym jed-

nostka w danym społeczeństwie przeciętnie podlega procesowi starzenia. 

Zwraca on również uwagę na inny ważny element, czyli wysługa lat. 

Element ten odwołuje się do proporcji między długością okresu podlegania 

ubezpieczeniu a długością okresu pobierania świadczenia emerytalnego. Mi-

nisterstwo przeanalizowało dane dotyczące średniego okresu podlegania ubez-

pieczeniu w Polsce. W 2014 r. ten staż ubezpieczeniowy osób, które w roku 

2014 decydowały się przejść na emeryturę, średnio wynosił 34 lata i 6 miesię-

cy. Należy przy tym pamiętać, że wiek emerytalny, mimo kalendarza stopnio-

wego podwyższania i ujednolicania wieku emerytalnego, nadal jest zróżnico-

wany. W przypadku kobiet ten staż, ten okres ubezpieczenia, po którym panie 

decydowały się przejść na emeryturę, wynosił 32 lata i 8 miesięcy, w przypad-

ku mężczyzn 36 lat i 9 miesięcy. To są dane, które potwierdzają tezę, iż Polacy 

                                                      
26 http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/page/inf_wys_pub z dnia 01.09.2017 
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rzeczywiście pracują długo. Polacy pracują długo i nie ma potrzeby, by po-

przez instrument, jakim jest podwyższanie wieku emerytalnego, zmuszać Po-

laków do wydłużania jeszcze tego okresu27. 

Członek prezydium Forum Związków Zawodowych Krzysztof Małecki 

FZZ pozytywnie opiniuje przedłożony prezydencki projekt zmiany ustawy 

o emeryturach i rentach z FUS, przede wszystkim z tego względu, iż w 2012 r. 

nie zostały wysłuchane głosy rzeszy pracowników, rzeszy wnioskujących 

o referendum obywateli naszego kraju, którzy chcieli się wypowiedzieć w tej 

kwestii. Takie stanowisko również podziela Anna Grabowska z FZZ. „Chcia-

łam tylko, uzupełniając wypowiedź kolegi, powiedzieć, że my jako związki 

zawodowe, jako forum tych związków, opowiadamy się od dłuższego czasu za 

powiązaniem obniżenia wieku emerytalnego z tzw. Okresem stażowym. Opo-

wiadamy się za tym dlatego, że przede wszystkim podkreślamy fakt, iż wyso-

kość świadczenia w nowym systemie zależy zarówno od okresu pracy, jak i od 

wysokości odprowadzanych składek”28. 

Wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński w imieniu ZNP wyraził sta-

nowisko pozytywne co do projektu obniżenia wieku emerytalnego, nato-

miast wnosi i prosi o przepisy przejściowe dotyczące nauczycieli. Uważa 

on, że zmiana wieku emerytalnego ma kluczowe znaczenie dla choćby na-

uczycieli, którzy ubiegają się o to świadczenie na podstawie art. 88 Karty 

Nauczyciela, szczególnie dla kobiet z roczników 1955 oraz 1956. Emery-

tura nauczycielska, udzielanemu nauczycielowi na podstawie art. 88 karty, 

w związku z udowodnieniem uprawnień na dzień 31 grudnia 2008 r., jest 

emeryturą liczoną na starych zasadach, które są określone ustawie. Określa-

nie wysokości emerytur na zasadach obowiązuje od momentu osiągnięcia 

przez nauczyciela odpowiedniego wieku. Po jego osiągnięciu nauczyciel 

może wystąpić z wnioskiem o ustalenie emerytury powszechnej, która jest 

obliczana na nowych zasadach. Powrót do poprzedniego systemu dla nau-

czycieli oznacza otrzymywanie emerytury podstawie art. 88 Karty Nauczy-

ciela, która będzie liczna na starych zasadach. Aby otrzymać emeryturę li-

                                                      
27 Tamże. 
28 Tamże. 
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czoną na starych zasadach, będzie musiał rozwiązać stosunek pracy przed 

dniem wejścia w życie przepisów obniżających wiek emerytalny. Wejście 

w życie rozwiązania w zakresie wieku emerytalnego będzie stanowić efekt 

taki, że kobiety, które urodziły się w roku 1955 będą już miały ukończony 

wiek emerytalny, czyli 60 lat, ale nie będą mogły skorzystać z emerytury 

i jej naliczania na starych zasadach. Stąd istnieje potrzeba, istnieje konie-

czność, o co wnioskujemy, wprowadzenia przepisów przejściowych w sto-

sunku do osób, o których przed chwilą mówiłem29. 

Barbara Surdykowska, Biuro Eksperckie przy Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” analizując rozwiązania ustawie wskazuje, że komisja krajo-

wa „Solidarności” pozytywnie opiniuje projekt przedstawiony przez pana 

prezydenta, odnoszący się do powodu do poprzedniego systemu emerytal-

nego. Uważa ona, że powinny pojawić się działania, które zwiększą wpływ 

środków przekazywanych do FUS. Według niej kwestia ta leży po stronie 

tzw. „ozusowania” umów cywilnoprawnych oraz wprowadzenia bardziej 

efektywnego odprowadzania składki w stosunku do osób prowadzących 

działalność gospodarczą, aby wysokość minimalnej składki znajdowała 

odbicie w skali i w zakresie prowadzonej działalności, a nie tak, jak to jest 

w obecnym stanie prawnym, gdzie jest jeden minimalny poziom, który do-

tyczy osób prowadzących działalność gospodarczą o małej oraz zupełnie 

innej skali. Uważa ona również, że bledem poprzedniego systemu był me-

chanizm wydłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia. Założenie to 

było takie, że, jeżeli wydłużony zostanie wiek to równocześnie osiągnie się 

dłuższy okres przebywania pracowników na rynku pracy. A jak wiadomo 

większość osób nie wytrzyma w pracy do 67 roku życia w szczególności 

w zawodach, które są uciążliwe dla zdrowia i życia pracownika. Jest ona 

również zadania, że aby jednak takie dobrowolne wydłużanie obecności na 

rynku pracy miało miejsce, ważna jest motywacja finansowa, – czym dłuż-

sza obecność na rynku pracy, tym wyższe świadczenie emerytalne. 

                                                      
29 Tamże. 
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Główny specjalista w zespole ZRP Bogusława Nowak-Turowiecka okreś-

lił, że w stosunku do projektu prezydenckiego była opinią pozytywną30. 

Na temat obniżenia wieku emerytalnego swoje stanowisko zajął również 

Związek Pracodawców RP. Według związku obniżenie wieku emerytalnego 

nie jest możliwe bez podniesienia wysokości składek ubezpieczeniowych oraz 

podatków. Co więcej, zwolennicy krótszego okresu aktywności zawodowej 

wciąż nie chcą powiedzieć ludziom prawdy, że taki krok spowoduje drasty-

czne zmniejszenie wysokości wypłacanych świadczeń – zauważa Andrzej 

Malinowski, prezydent Związku Pracodawców RP. – Najbardziej ucierpią na 

tym kobiety, których świadczenia będą niższe nawet o 40 proc. 

Swoje wyliczenia odnośnie obniżenia wieku emerytalnego mają również 

przedsiębiorcy, którzy wyliczyli się na podstawie danych ZUS. Wynika z nich, 

że aktualnie jest około 14,5 mln osób płacących składki emerytalno-rentowe 

oraz 7,3 mln emerytów i rencistów. Szacunki grupy roboczej ds. starzenia się 

ludności działającej przy Komisji Europejskiej i Radzie UE wynika zaś, że 

w perspektywie 40 lat liczba emerytów i rencistów wzrośnie prawie do 11 mln, 

a liczba pracujących spadnie do nieco ponad 11 mln. Oznacza to, że osoba pra-

cująca będzie utrzymywać jednego emeryta lub rencistę – wylicza Andrzej 

Malinowski. – „Każdy, kto proponuje obniżenie wieku emerytalnego, powinien 

odpowiedzieć na pytanie, jak taki system miałby sprawnie funkcjonować”31. 

Wątpliwości, co do zasadności wprowadzonej ustawy ma również dr 

Wojciech Nagle, ekspert ds. ubezpieczeń społecznych i pracy, członek Kon-

wentu Business Centre Club. Według Nagle kluczowym wydaje się określenie 

zasad, na jakich mogą konturować prace osoby posiadające prawo do erraty po 

obniżeniu wieku. Nowa ustawa powinna ponadto określić zasady łączenia 

aktywności zawodowej z możliwością pobierania świadczenia z ZUS. W jego 

ocenie projekt ustawy prezydenckiej powinien precyzyjnie określać skutki 

regulacji oraz zawierać ocenę takiego wariantu. 

Inaczej do problemu obniżenia wieku emerytalnego podchodzi Związek 

Rzemiosła Polskiego. – Poprzemy projekt prezydencki. Poprzedni wiek eme-
                                                      
30 Tamże. 
31 http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/917156,bez-zgody-na-obnizenie-wie-

ku-emerytalnego.htmlz dnia 01.09. 2017. 
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rytalny powinien być przywrócony ze względów społecznych – wyjaśnia Jerzy 

Bartnik, prezes ZRP32. 

Z kolei Anna Grabowska z Forum Związków Zawodowych opowiada 

się za większą debatą na temat omawianego tematu. Według niej „obecna wy-

sokość przyszłej emerytury zależy wyłącznie od ilości zgromadzonych składek 

oraz od stażu emerytalnego. A te płacone od najniższych wynagrodzeń będą 

bardzo niskie. jest ona zdania, że aktualnie wynika potrzeba rozwiązania sytu-

acji na rynku pracy o wysokości wynagrodzeń i o kwestiach związanych ze 

zdrowiem, ponieważ - jak powiedziała - Polacy żyją od kilkunastu do 20 lat 

krócej niż muszą pracować, co również wpływa na wysokość emerytury”33. 

Barbara Surdykowska z Biura Krajowego NSZZ „Solidarność” opo-

wiedziała się za wprowadzeniem rozwiązań, które zwiększą wpływy do 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. jest ona zdania, że „musi to być zwią-

zane z „ozusowaniem” umów cywilno-prawnych, by koszty pracy, składka 

emerytalna była porównywalna do umów o pracę- powiedziała ekspertka. 

Barbara Surdykowska dodała, że najważniejszą rzeczą jest jednak 

wprowadzenie przepisów umożliwiających dobrowolne wydłużenie fakty-

cznej aktywności na rynku pracy”34. 

Według prof. Elżbiety Mączyńskiej, ekonomistki SGH i członek 

Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, uważa, że „budżet 

państwa oscyluje wokół granicy 3 proc. PKB. - Obniżenie wieku emery-

talnego będzie miało poważne konsekwencje. Również dla budżetu. Maleją 

wpływy do krajowej kasy, m.in. z powodu deflacji, a koszty realizacji obie-

tnic rosną - wylicza w rozmowie z money.pl. - Powrót do granicy 65 lat dla 

mężczyzn i 60 lat dla kobiet to błąd35.Według „Solidarności” ustawa po-

winna uwzględniać kryterium stażu pracy”36. 

                                                      
32 Tamże. 
33 http://www.polskieradio.pl/42/3165/Artykul/1568851,Obnizenie-wieku-emerytalnego-

prezydencki-projekt-bedzie-uzupelniony-o-staz-pracyz dnia 01.09. 2017. 
34 Tamże. 
35 http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/obnizenie-wieku-

emerytalnego,157,0,2171293.htmlz dnia 01.09. 2017. 
36 http://www.polskieradio.pl/42/3165/Artykul/1696911,Obnizenie-wieku-emerytalnego-

Solidarnosc-chce-uwzglednienia-stazu-pracyz dnia 01.09. 2017. 
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Obniżenie wieku ma również swoich przeciwników. Otóż według Je-

remiego Mordasewicza z Konfederacji „Lewiatan” społeczeństwo osiągając 

niższy wiek emerytalny nie będzie miało szansy dłużej pracować i wypra-

cować wyższego świadczenia z ZUS. PO obniżeniu wieku emerytalnego 

już pierwszym roku prace może stracić blisko 200 tys. osób. Może to szcze-

gólnie dotknąć przedsiębiorstwa w przemyśle oraz usługach, w których to 

szeroko występują nabyte uprawnienia emerytalne przez starszych pracow-

ników i tym samym - możliwość zwolnienia ich z pracy37. 

Wielu ekonomistów jest zdania ze obniżenie wieku emerytalnego po-

ciągnie za sobą obniżenie przyszłych świadczeń. Każdy dodatkowy rok pracy 

oznacza większe ilości składek i krótszy okres w którym ludzie będą pobierać 

świadczenie. Według szacunków każdy rok pracy zwiększa świadczenie 

o około 9%. jeżeli chodzi o kobiety to różnica jest największa między 

odejściem z rynku pracy w wieku lat 60 albo 67, to wydłużenie o 7 lat aktyw-

ności zawodowej oznacza zwiększenie przyszłego świadczenia o 60 %38. 

Jeremi Mordasewicz wyjaśnia, że na „skutek obniżenia wieku eme-

rytalnego, około pół miliona osób z grona pracowników przejdzie do grona 

osób pobierających świadczenia. Oznacza to, że z jednej strony będziemy -

musieli wydać znacznie więcej na emerytury, a z drugiej strony, zmniejsza 

się wpływy ze składek płaconych przez osoby pracujące. Podatnicy będą 

musieli do tego dopłacić”39. 

Według NSZZ ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecz-

nym przywracając wiek emerytalny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012 

roku, wynoszący, co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla męż-

czyzn. według Związku projektu ustawy nie uwzględnia potrzeb społecz-

nych oraz rozwiązania sytuacji osób, które legitymizują się długim okresem 

zatrudnienia, które to utraciły zdolność do kontynuowania zatrudnienia. Po-
                                                      
37 http://www.rp.pl/ZUS/303139958-Obnizenie-wieku-emerytalnego-da-firmom-pretekst-do-

wczesniejszego-zwalniania.html#ap-1 z dnia 01.09. 2017. 
38 http://www.polskieradio.pl/42/4393/Artykul/1552637,Ekonomisci-obnizenie-wieku-

emerytalnego-bez-reformy-rynku-pracy-jest-grozne-dla-calego-systemu-swiadczen  
z dnia 01.09. 2017. 

39 http://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/1746312,Finansowe-skutki-obnizenia-wieku-
emerytalnegoz dnia 01.09.2017 
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stuluje ona również wprowadzenie dla takich osób dodatkowej możliwości 

skorzystania z prawa do emerytury uzależnionej od stażu pracy, liczonego 

według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, bez konie-

czności spełnienia innych warunków40. 

Jest ona również zdania, że istnieje silą potrzeba poprawy sytuacji fi-

nansowej systemu emerytalnego w Polsce, który będzie gwarantował wszy-

stkim zabezpieczenie emerytalne na odpowiednim poziomie. wskazuje je-

dnoznacznie na podjęcie działań które zmierzać będą do zwiększenia przycho-

dów ze składek wpływają takie zjawiska występujące na rynku pracy jak: 

wysoki odsetek osób świadczących pracę w ramach tzw. samozatrudnienia 

oraz na podstawie umów cywilnoprawnych, które opłacają składkę na 

ubezpieczenie społeczne od niższej niż pracownicy podstawy wymiaru, 

upowszechnianie się tzw. elastycznych form zatrudnienia41. 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych również po-

zytywnie wyraża się o zmianie w systemie emerytalnym. Według OPZZ 

projekt ustawy zmierza w dobrym kierunku. niemniej jednak nie zawiera 

w sobie wszystkich oczekiwań społecznych które zostały wyrażone w zło-

żonym 7 lat temu projekcie ustawy prowadzonym przez OPZZ. Niemniej 

jednak Związek opowiada się za zmiana złożonego projektu ustawy. Wska-

zuje przy tym na uwzględnienie możliwości korzystania z prawa do emery-

tury, uzależniona od stażu pracy - liczonego według okresów opłacania 

składek na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od formy zatrudnienia42. 

Według Stanisława Gomułki „przy obniżeniu wieku emerytalnego warto 

było wspomnieć, że wcześniejsze emerytury oznaczają większe obciążenie 

środków publicznych. Są pewne kategorie osób, które są finansowe w większości 

z budżetu - tam wcześniejsze przejście na emeryturę musi obciążyć finanse. 

W przypadku każdej ustawy jest obowiązkowym podawanie skutków eko-

nomicznych, a prezydent ma szczególny obowiązek dbania o finanse”43.  

                                                      
40 tamże. 
41 Druk nr 62- opinia NSZZ „Solidarność”. 
42 Druk nr 62 - opinia OPZZ. 
43 https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/obnizenie-wieku-emerytalnego-to-zly-

pomysl,188,0,1908668.html z dnia 01.09. 2017. 
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Z kolei według dr Janiny Petelczyc z Instytutu Polityki Społecznej 

Uniwersytetu Warszawskiego „w sytuacji, gdy powróci się do 60 r.ż. dla 

kobiet i 65 dla mężczyzn, to kobiety będą jeszcze bardziej poszkodowane 

przez znacznie krótszy okres składkowy, czyli o 5 lat krócej będą odkładały 

pieniądze. A do tego emeryturę liczy się tak, że zwaloryzowana kwota skła-

dek, dzielona jest przez dalsze trwanie życia – uśrednione dla kobiet i męż-

czyzn, ale jednak dalsze trwanie życia w wieku lat 60 jest dłuższe niż w wieku 

lat 65, a im większy mianownik, tym niższe świadczenie”44.  

Łukasz Kozłowski „zwraca uwagę na to, że w polskim systemie emery-

talnym opartym na regule zdefiniowanego świadczenia wysokość emerytury 

zależy od tego, jak długo będziemy żyć na tej emeryturze i ile sobie uzbiera-

liśmy. Jak będziemy przechodzić wcześniej na emeryturę, to mniej sobie na 

nią uzbieramy, nasza oczekiwana długość życia na emeryturze będzie dłuższa, 

w konsekwencji to świadczenie emerytalne będzie niższe”45. 

Według autora pracy obniżenie wieku emerytalnego z jednej strony 

jest rozwiązaniem dobrym, bo ludzie nie będą musieli całe życie pracować. 

Z drugiej jednak strony biorąc pod uwagę ekonomiczne aspekty obniżenie 

wieku emerytalnego to jego obniżenie spowoduje, że społeczeństwo zubo-

żenie bardzo mocno. Obecna sytuacja jest taka, że na renty i emerytury 

starszego społeczeństwa nie ma, kto pracować. Obniżenie wieku jeszcze 

bardziej to pogłębi. Nie wgłębiając się zbytnio w kwestie polityczne, obni-

żenie wieku emerytalnego może być tylko jedna z metod populizmu bez 

większego zastanowienia się nad skutkami finansowymi zarówno dla gos-

podarki narodowej jak i społeczeństwa.  

Reasumując powyższe stanowiska stwierdzić należy, że obniżenie 

wieku być może jest dobrym rozwiązaniem dla obywateli - będą pracować 

krócej, ale za to będą otrzymywać mniejsze świadczenia socjalne z tytułu 

emerytury. Obniżenie wieku emerytalnego w obecnym czasie nie jest dobrym 

                                                      
44 http://www.pomorska.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-kraju-i-ze-swiata/a/ekspert-obnizenie-

wieku-emerytalnego-teraz-to-zly-pomysl,10790350/ z dnia 01.09. 2017. 
45 http://www.polskieradio.pl/42/3165/Artykul/1689878,Obnizenie-wieku-emerytalnego-od-

pazdziernika-2017-r-Jak-wplynie-na-rynek-pracy-finanse-publiczne-i-nasze-swiadczenia z dnia 
01.09. 2017. 
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rozwiązaniem. Obecnie ilość emerytów rośnie, po obniżeniu ich liczba się 

zwiększy. Już teraz prognozy mówią o tym, że na emerytów nie ma kto 

pracować, a co będzie - jeżeli ten wiek się obniży jeszcze bardziej?  

Efekty zmian dla społeczeństwa- wysokość świadczeń  

po obniżeniu wieku emerytalnego 

Możliwość osiągnięcia wieku emerytalnego nie pociąga za sobą obo-

wiązku rezygnacji z dotychczasowej pracy. Rzeczywistość jest jednak inna. 

Wszystkie osoby osiągające wiek emerytalny przechodzą na emeryturę i tym 

samym rezygnują z podjętej pracy. dobrze obrazuje to współczynnik aktyw-

ności zawodowej, który gwałtownie spada (do 6,6% w 2012 r. i 7,5% w II 

kw. 2016 r.) dla osób znajdujących się przedziale wiekowym uprawniają-

cym do emerytury. Ma to miejsce pomimo tego, ze w nowym systemie 

emerytalnym odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę i prowadzenie da-

lej pracy związane jest z przyrostem wysokości emerytury46.  

W nowym systemie emerytalnym emerytura jest równa zwaloryzowanej 

wartości odprowadzonych składek podzielonej przez przeciętne dalsze trwanie 

życia, na jej wzrost w wyniku dłuższej aktywności zawodowej wpływa nie 

tylko wyższy wkład ubezpieczonego do systemu, powiększony dodatkowo 

o waloryzację, ale również krótsze oczekiwane dalsze trwanie życia47.  

Obniżenie wieku emerytalnego do poziomu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 

mężczyzna oznacza obniżenie emerytur. Jeżeli chodzi o mężczyznę, który np. 

urodził się w 1983 roku, który zarabia średnie wynagrodzenie w chwili przejścia 

na emeryturę w wieku 65 lat (zamiast w wieku 67 lat) otrzyma emeryturę niższą 

o 629 zł (3494 zł zamiast 4123 zł). To z kolei przekłada się na spadek stopy za-

stąpienia (która wyraża zmianę potencjału finansowego po przejściu na emery-

turę) z 41% do 46%. Nowy wiek emerytalny niższy o 5 lat obniży wysokość 

emerytur kobiet w porównaniu do mężczyzn. Kobieta urodzona w 1983 roku 

która pobiera średnie krajowe wynagrodzenie, przechodząc na emeryturę w wie-

ku 60 lat będzie pobierać świadczenie niższe aż o 1136 zł (1493 zł zamiast 2629 

                                                      
46 http://tep.org.pl/obnizenie-wieku-emerytalnego z dnia 01.09. 2017. 
47 Tamże. 
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zł). Zdecydowanie niskie świadczenie emerytalne nawet gdyby ustawa nie zo-

stała wprowadzona spada w takim przypadku o 10 pkt. proc. do 27%. jest to efe-

ktem znacznie dłuższego w przypadku kobiet dalszego trwania życia jak rów-

nież krótszego okresu odkładania składek. poza tym różnica wieku emerytal-

nego scenariuszem niewprowadzania, a wprowadzania reformy jest znacznie 

większa. Warto przy tym podkreślić, że obniżenie wieku emerytalnego będzie 

szczególnie niekorzystne dla pokolenia osób młodych, bowiem: 

– zaczynają oni pracę zawodową później niż wcześniejsze pokolenia ze 

względu na zwykle dłuższy okres edukacji, 

– będą żyć dłużej, 

– jako podatnicy będą ponosić wyższe koszty utrzymania szybko zwiększa-

jącej się liczby osób w wieku poprodukcyjnym48. 

 

Osoby które zdecydowały się odejść z rynku pracy zaraz po osiągnię-

ciu wieku emerytalnego nowe rozwiązanie systemowe będzie oznaczało 

znaczne niższe świadczenie, krótszy również będzie okres składkowy oraz 

dłuższy okres wypłat emerytur by moc zasilić budżet domowy, a co za tym 

idzie nie będą mogli podjąć dodatkowej działalności zarobkowej. Efekt ten 

będzie widoczny najbardziej w przypadku kobiet. Szacunki mówią o tym, 

że w przypadku poprzedniego rządu w długim okresie utrzymanie wieku 

emerytalnego 60/65 oznacza obniżenie świadczeń dla kobiet o 42 proc., a dla 

mężczyzn o 17 proc49 

Osiągniecie wieku emerytalnego związane jest bezpośrednio z decy-

zją o zaprzestaniu pracy a co za tym idzie nowy scenariusz zakłada że lu-

dzie będą wczesne rezygnować z pracy i będą pracować krócej. Podstawą 

obydwu wariantów prognozy w tym zakresie jest prognoza demograficzna 

Eurostatu oraz szacowane w ramach Labour Force Survey udziały poszcze-

gólnych grup wykształcenia w 5-cioletnich kohortach wiekowych. W wa-

riancie niewprowadzenia ustawy zakłada się, że wskaźniki zatrudnienia 

osób w wieku 55 lat i więcej w każdej grupie wykształcenia stopniowo ros-
                                                      
48 http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2016/11/OSR-obni%C5%BCenia-wieku-emerytalnego-

TEP-i-WiseEuropa.pdf z dnia 01.09.2017 
49 Tamże. 
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ną do poziomu, którym charakteryzują się dziś młodsze roczniki  

Dla kobiet w Polsce oznacza to, że wskaźnik zatrudnienia w kohorcie 

wiekowej 55-59 będzie rosół stopniowo do poziomu, który odpowiada dziś 

średniej dla osób w wieku 50-54, zaś w kohorcie w wieku 60-64 rośnie 

stopniowo do poziomu, który obecnie charakteryzuje kohortę w wieku 55-

59. Dla kohorty w wieku 65-69 jest o tyle inaczej, że punktem odniesienia 

w 2/5 są dzisiejsze kobiety w wieku 5559, a w pozostałych 3/5 kobiety w 

wieku 65-69. Odnośnie mężczyzn zasad ta jest identyczna jak w przypadku 

dwóch pierwszych grup kobiet. Punktem odniesienia są osoby z tej samej 

grupy wykształcenia pracujące dzisiaj, ale o 5 lat młodsze. W ostatniej 

kohorcie w wieku 6569 jest identycznie - zatrudnienie dąży do tego, które 

osiągają dzisiejsi 60-64 latkowie z wagą 2/5 oraz dzisiejsi 65-69 latkowie z 

wagą 3/5. W wariancie wprowadzenia ustawy przyjęto, że w ciągu dwóch 

lat nastąpi powrót do zachowań charakteryzujących populację w wieku 

okołoemerytalnym przed rozpoczęciem podwyższania powszechnego wieku 

emerytalnego, czyli w 2012 r. 

Podkreślić należy, że w dłuższym czasie z powodu coraz bardziej zmniej-

szającej się populacji wieku produkcyjnym liczba osób pracujących będzie 

stopniowo zmniejszać się w przypadku niewprowadzenia w życie ustawy 

jak i wówczas, gdy ustawa wejdzie w życie. Wprowadzona ustawa będzie 

oznaczała dużo większy ubytek - już w 2025 r., czyli zaledwie po 8 latach, 

będzie pracowało o prawie 900 tys. osób mniej (spadek o ponad 5%), a w roku 

2050 aż o 1,6 mln (spadek o ponad 11%). 

Wskaźnik zatrudnienia w kohorcie w wieku 15-74 lat - gdyby jednak 

ustawa nie była wprowadzona będzie rósł do 61% w 2040 r., a następnie 

spada do poziomu trochę wyższego od notowanego obecnie. ukształtowanie 

się wskaźnika zatrudnienia w taki sposób z jednej strony będzie wynikało z 

wyższego przeciętnego zatrudnienia młodszych roczników z powodu ich 

wyższego poziomu wykształcenia z drugiej jednak strony będzie to wy-

nikało, że wzrostu udziału osób starszych, które charakteryzuje przeciętnie 

niższe zatrudnienie. Prognozując po roku 2040 drugi wymieniony efekt bę-

dzie bardziej wyrazisty. Wprowadzona ustawa na samym początku będzie 
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na pewno oznaczała zmniejszenia wskaźnik zatrudnienia. to wtedy właśnie 

będzie dochodziło do masowego korzystania z nowych możliwości jakie 

daje ustawa. W ten sposób obniży się aktywność zawodowa w oczekiwaniu 

na zbliżająca się emeryturę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Wskaźnik zatrudnienia przy niewprowadzaniu ustawy 

Źródło: http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2016/11/OSR-

obni%C5%BCenia-wieku-emerytalnego-TEP-i-WiseEuropa.pdf z dnia 

01.09. 2017. 

 

Prognozy mówią o tym, że w 2025 r. różnica w wysokości wskaźnika 

zatrudnienia wyniesie ponad 3 pkt proc. w dalszych latach ma się pogłębiać a 

w 2050 przekroczy 6,5 pkt. proc. Zauważyć należy również odmienny 

wpływ analizowanych wskaźników na liczbę emerytów. Oczywiście będzie 

ona rosła z roku na rok jednak po tym jak ustawa została wprowadzona 

tempo to znacznie przyspieszy. gdyby ustawa nie została wprowadzona 

wówczas po obniżeniu wieku emerytalnego nastąpi skokowy wzrost liczby 

emerytów, a różnica będzie tylko się powiększać tak, że w 2025 r. będzie 

ponad 500 tys. emerytów więcej niż w scenariuszu alternatywnym. Potem 
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ich liczba będzie rosła jeszcze szybciej tak, że w 2050 r. będzie ok. 1,3 mln 

więcej emerytów niż w scenariuszu alternatywnym. Będzie to miało 

bezpośredni wpływ na obciążenie społeczeństwa w wieku produkcyjnym - 

w 2025 r. współczynnik obciążenia osób pracujących będzie większy o 

0,06 (0,49 zamiast 0,43) a w 2050 aż o 0,19 (wyniesie 0,86 zamiast 0,68). 

Oznacza to, że w 2050 r. każdy pracujący będzie pracował nie tylko na 

siebie i swoją rodzinę, ale także na (niemal) jednego emeryta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Wskaźnik zatrudnienia po wprowadzeniu ustawy 

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2016/11/OSR-obni%C5%BCenia-

wieku-emerytalnego-TEP-i-WiseEuropa.pdf z dnia 01.09. 2017. 

 

Efekty zmian dla gospodarki narodowej 

Efekty obniżenia wieku emerytalnego również widoczne jest w go-

spodarce narodowej. zmniejszenie zatrudnienia oznacza niższą produkcję, 

niższe wpływy finansowe a co za tym idzie mniejszy produkt krajowy brut-

to. W efekcie wprowadzenia analizowanej ustawy, PKB prognozuje się, że 

w 2025 r. będzie niższe o 2% (w wartościach nominalnych prawie o 50 mld 

zł) a w 2050 r. o ponad 4,5% (przeszło 180 mld zł mniej). Obniżenie wieku 

emerytalnego spowoduje przede wszystkim zmniejszenie tempa wzrostu 

gospodarczego o ok. 0,14 punktu proc. istotnym w tym kontekście jest to, 
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ze spowolnienie gospodarki mając na uwadze, że w wariancie niewprowa-

dzenia ustawy średnioroczny wzrost PKB w tym okresie wyniósłby 2,27%. 

Ograniczenie liczb pracujących wpłynie negatywnie na wysokość składek 

na ubezpieczenie społeczne, składek zdrowotnych oraz do Funduszu Pracy 

i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Skutkiem będą 

widoczne zmniejszenie dochodów celowych o 0,66% PKB już w 2020 r. 

Prognozuje się, że kolejnych latach efekt ten będzie się utrzymywał na 

zbliżonym poziomie, w porównaniu do wariantu niewprowadzania ustawy 

w 2050 r. spadek dochodów wyniesie 0,63% PKB50. 

Obniżenie wieku emerytalnego wpłynie również na zmniejszenie się 

liczby pracowników odnosząc się do funduszy celowych oraz dochodów 

podatkowych, gdzie będzie się on z czasem pogłębiał. Prognozy mówią o tym, 

że w 2020 r., jeżeli założy się wprowadzenie ustawy, do budżetu państwa 

wpłynie o 0,15% PKB mniej dochodów podatkowych z VAT i PIT, a do 

2050 r. różnica ta zwiększy się do 0,27% PKB51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. PKB przy wprowadzeniu i niewprowadzeniu ustawy. 

źródło: http://tep.org.pl/obnizenie-wieku-emerytalnego z dnia 01.09. 2017. 

                                                      
50 http://tep.org.pl/obnizenie-wieku-emerytalnego z dnia 01.09. 2017. 
51 Tamże. 
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Rys. 4. Średni roczny wzrost PKB w latach 2017-2050. 

źródło: http://tep.org.pl/obnizenie-wieku-emerytalnego/z dnia 01.09. 2017. 

 

Warto nadmienić, że przychody ze składek emerytalnych wystarczają 

aktualnie na pokrycie 2/3 wydatków na emerytury. Wynika to w dużej mie-

rze z faktu, że zdecydowana większych emerytur wypłacanych obecnie po-

chodzi ze starego systemu emerytalnego. W perspektywie okresu 20-30 lat 

znacząca część wypłacanych emerytur swoje źródło finansowania będzie 

mieć z nowego systemu. Co w teorii powinno zrównoważyć fundusz eme-

rytalny. Niemniej jednak takie zróżnicowanie może być utrudniane przez 

różne odstępstwa od zasady zdefiniowanej składki (np. utrzymywanie przy-

wilejów emerytalnych niektórych grup zawodowych, niekonsekwentne za-

sady rocznej waloryzacji stanu kont emerytalnych). Wyraźnym odstępstwem 

jest instytucja minimalnej emerytury. Dotychczasowy koszt wyrównań w za-

kresie wysokości minimalnej emerytury był niewielki i jego udział w de-

ficycie był nieznaczący. Jednak z czasem pogarszająca się relacja przeciętnych 

emerytów do przeciętnych plac oraz zwiększający się odsetek emerytów znaj-

dzie się poniżej progu emerytury minimalnej, przy czym przeciętna wysokość 

wyrównania przypadająca na emeryta będzie się zwiększać.  
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Zmiany wysokości emerytury minimalnej stanowią przedmiot decyzji 

politycznych, które wprowadzane są każdorazowo nowymi ustawami. Przyj-

mując założenie, że wysokość emerytury minimalnej będzie pozostawać w re-

lacji do płacy minimalnej, czyli w wysokości 21% to słuszność takiego za-

łożenia wydają się potwierdzać ostatnie deklaracje rządu o dość znacznym 

podniesieniu emerytury minimalnej przy nieznacznym wzroście emerytur 

przeciętnych w ostatnich latach. Naturalnie, oszacowanie kosztów dopłat 

w okresach przyszłych wymagało nie tylko założeń o tym, jak wzrost płac 

przeciętnych ma się do wzrostu przeciętnych emerytur, ale także o rozkła-

dzie emerytur według ich wysokości. Na zamieszczonych wykresach poka-

zujemy wyniki szacunków za pomocą dwóch podstawowych wskaźników: 

odsetka osób pobierających emeryturę z wyrównaniem do emerytury mini-

malnej oraz zagregowanej kwoty wyrównań wyrażonej w procencie PKB. 

Głównym motorem napędzającym lawinowy wzrost tego kosztu jest spadek 

średniej emerytury podstawowej w stosunku do średniej płacy. Obecnie sto-

sunek ten wynosi około 50%. W wariancie niewprowadzenia ustawy wyniesie 

on 27,5% w roku 2050, zaś w przypadku wprowadzenia ustawy - 24,2%52. 

Zgodnie z prognozami odsetek osób mogących zostać objętymi do-

płatą do emerytury minimalnej wyniesie w 2050 37,5% w 2050 r. Jeżeli nie 

zostałaby wprowadzona ustawa odsetek ten wzrósłby i wyniósł47,3%. Po-

łowa wypłacanych emerytur będzie wówczas wyższa od kwoty, która wy-

nika z składek, które są zakumulowane przez daną osobę. Wobec tego moż-

na postawić pytanie czy nadal jest to system zdefiniowanej składce. Koszt 

wyrównań w 2050 roku w wariancie niewprowadzenia ustawy wyniesie 

0,65% PKB (25,9 mld zł) natomiast w przypadku wprowadzenia ustawy: 

1,04% PKB (39,1 mld zł). Obecnie koszty te wynoszą ok. 0,5 mld. 

Powrót do wieku emerytalnego sprzed nowelizacji ustawy spowoduje 

również generowanie większych kosztów publicznych. autorzy projektu 

ustawy z 29 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w swoich 

                                                      
52 _ http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2016/11/OSR-obni%C5%BCenia-wieku-

emerytalnego-TEP-i-WiseEuropa.pdfz dnia 01.09. 2017. 
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szacunkach określili dla sektora finansów publicznych koszt w latach 2016-

2019 na poziomie 40 mld zł (dziś już wiadomo, że ustawa nie wejdzie w życie 

w 2016 r.). Natomiast według szacunków ZUS dla Rady Dialogu Społecz-

nego odchodzenie od 2017 r. kolejnych roczników wcześniej z rynku pracy 

spowodowałby ubytek w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 

20 mld zł rocznie w najbliższych latach. było by to efektem krótszego opła-

cania składek przez roczniki które przechodziłby na emeryturę wcześniej 

a z drugiej strony zwiększenie wypłat. przypuszcza się, zatem, że taka sy-

tuacja doprowadzi do znaczącego zwiększenia długu publicznego. 

Niższy wiek emerytalny oznacza również zwiększenie liczby przy-

szłych emerytów kwalifikujących się do dopłat. Wynika to przede wszyst-

kim z tego, że większość osób nie zdarzy zgromadzić odpowiednio wyso-

kiego kapitału emerytalnego w ZUS i OFE. Osoby mające krótszy staż niż 25 

lat nie będą miały prawa do dopłaty minimalnej emerytury, ale za to z dużą 

szansą staną się klientami pomocy społecznej, czyli zwiększą koszty w innym 

obszarze wydatków publicznych53. 

Uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o emery-

turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych in-

nych ustaw wskazuje na sugestie mówiąca o tym, że obniżenie wieku eme-

rytalnego zmniejszy bezrobocie wśród młodych ludzi, wchodzących na ry-

nek pracy. Mając na uwadze deficyt finansów publicznych w kraju, który 

jest bliski progu 3% PKB, wyżej oszacowany wpływ wprowadzenia ustawy 

na finanse publiczne będzie oznaczał konieczność znaczącej podwyżki po-

datków lub/i znaczącej obniżenia wydatków sektora finansów publicznych. 

Prognozy jednoznacznie wskazują, że w okresie obniżka wieku eme-

rytalnego spowoduje zmniejszenie potencjały gospodarki narodowej. „We-

dle szacunków w 2050 r. populacja w wieku od 24 lat (moment ukończenia 

studiów) do osiągnięcia wieku emerytalnego (60/65) wyniesie około 14,8 mln 

wobec około 17,2 mln w wariancie podwyższenia wieku emerytalnego do 

67 lat”. Można przyjąć, że zmniejszenie się zasobów siły roboczej o 15% 

zmniejszy o 15% PKB. z praktycznego punktu widzenia może to oznaczać 

                                                      
53 _ Tamże. 
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konieczność zwiększenia klina podatkowego celem sfinansowania rosną-

cego obciążenia emeryturami. przy czym pamiętać należy, że podjęta wcze-

śniej decyzja o podwyższeniu wieku szkolnego z sześciu do siedmiu lat 

dodatkowo skraca okres aktywności ekonomicznej Polaków54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Wpływ wprowadzenia ustawy na dochody funduszy celowych 

źródło: http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2016/11/OSR-

obni%C5%BCenia-wieku-emerytalnego-TEP-i-WiseEuropa.pdfz dnia 

01.09. 2017. 

 

Obniżenie wieku emerytalnego spowoduje konieczność finansowanie 

większej liczby emerytur minimalnych. Liczba osób, które nie uzbierają na 

emeryturę minimalną będzie ponad dwa razy większa niż przy wieku eme-

rytalnym na poziomie 67 lat. Od 2040 roku połowa wszystkich emerytów 

będzie otrzymywać świadczenie minimalne, a ich procent będzie stale wzras-

tać. Ok. 70% roczników urodzonych na przełomie lat 80. i 90 może liczyć 

tylko na najniższą emeryturę. Ciężar utrzymywania tych emerytów przenie-

                                                      
54 Tamże. 
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sie się na budżet państwa, czyli na wszystkich podatników55. Ponadto niż-

szy wiek emerytalny spowoduje spadek dochodu narodowego. Obniżenie 

wieku emerytalnego skutkuje spadkiem PKB per capita o 7% w relacji do 

scenariusza, gdy wynosi on 67 lat56. 

Efekty zmian dla instytucji 

Dla instytucji publicznych obniżenie wieku emerytalnego może mieć 

katastrofalne skutki. Za pięć lat ZUS-owi może zabraknąć na renty i eme-

rytury nawet 80 miliardów złotych. To najczarniejszy ze scenariuszy, który 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje w prognozie przychodów i wy-

datków do roku 2022. Deficyt ten może być spowodowany obniżeniem wie-

ku emerytalnego. Powodem, dla którego instytucji grozi wyrwa finansowa, 

może być obniżenie wieku emerytalnego. W najbliższych pięciu latach z grona 

pracujących do grona pobierających emerytury przejdzie nie 600 tysięcy 

tylko 1,2 mln osób. Problem szczególnie dotyczy kobiet, które dłużej żyją 

z emerytur niż z własnej pracy. W tej chwili wydolność Funduszu Ubez-

pieczeń Społecznych jest na poziomie 75% - to oznacza, że i tak trzeba do 

niego dopłacać z budżetu państwa57. 

W pierwszym roku obniżenia wieku emerytalnego jak wynika z sy-

mulacji ZUS, najwięcej wniosków może trafić do oddziału w Gdańsku. Po 

obniżeniu wieku emerytalnego aż 14,2 tys. osób będzie tam od razu upraw-

nionych do emerytury58. 

 

 

                                                      
55 Tamże. 
56 Tamże. 
57 http://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/ZUS-moze-za-kilka-lat-nie-miec-pieniedzy-na-renty-i-

emeryturyz dnia 01.09. 2017. 
58 http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/obnizenie-wieku-

emerytalnego,212,0,2332116.html z dnia 01.09. 2017. 
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Mgr Anna Siewierska 

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 roku  

o zmianie  ustawy o działach administracji rządowej 

oraz niektórych innych ustaw 

 

Charakterystyka administracji rządowej i jej działów 

Po przemianach ustrojowych w 1989 r. w aktach prawnych oraz piś-

miennictwie naukowym powróciło pojęcie administracji rządowej. Stanowi 

ona podstawowy filar w strukturze administracji publicznej. Administracja 

rządowa jest z jednej strony otoczona administracją państwową, natomiast 

z drugiej – administracja samorządową. Nadaje zasadniczy ton w działaniu 

publicznym. Jest ona bardzo rozwinięta na centralnym szczeblu oraz w terenie1. 

Państwo narodowe, jakim jest RP, opiera się na tejże administracji 

wewnątrz kraju oraz za granicą. Podejmując próbę określenia administracji 

rządowej, należałoby stwierdzić, że jest to zespół organów, urzędów oraz 

instytucji centralnych, a także terenowych, które służą do zaspokajania 

zbiorowych i indywidualnych potrzeb ludzi, które wynikają z ich współ-

życia w społeczeństwie. Organizacja i struktura administracji rządowej jest 

dość złożona. Na centralnym szczeblu występuje rządowa administracja 

centralna, zaś na szczeblu poszczególnych jednostek podziału terytorial-

nego funkcjonuje rządowa administracja terenowa2. 

Struktura rządowej administracji centralnej tworzona jest przez kilka 

segmentów: centrum rządowe, tj. rząd, premier oraz kancelaria premiera, 

ministerstwa i ministrowie, szefowie urzędów centralnych, szefowie pań-

stwowych jednostek organizacyjnych. Struktura ta jest różnorodna i rozbu-

dowana. Strukturę rządowej administracji terenowej tworzy również kilka 

segmentów: rządowa administracja ogólna i wojewoda, rządowa admini-

stracja niezespolona i zespolona, inne podmioty administracji rządowej. 

                                                      
1 J. Szreniawski, „Ustrój administracji publicznej”, MORPOL, Lublin 1995, s. 26. 
2 J. Sługocki, „Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 

2007, s. 60. 
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W tejże strukturze uderza wielkość podmiotów oraz ich różnorodne powią-

zanie organizacyjne3. 

Administracja rządowa jest przykładem makrosystemu administracyj-

nego w Polsce. Składają się na nią organy władzy publicznej na terenowym 

i centralnym szczeblu, podległe rządowi (Radzie Ministrów), czyli: 

– Rada Ministrów, 

– Ministerstwa, 

– Urzędy centralne, 

– Państwowe jednostki organizacyjne, 

– Terenowe organy rządowej administracji ogólnej, 

– Terenowe organy rządowej administracji specjalnej zespolonej  

i niezespolonej. 

 

Administracja terenowa posiada podwójnie dualistyczny charakter. 

Z jednej strony występuje administracja rządowa oraz samorządowa, z dru-

giej zaś – w ramach rządowej administracji terenowej działa rządowa ad-

ministracja ogólna, a także administracja specjalna, która stanowi przedłu-

żenie administracji ministerstw oraz urzędów centralnych i państwowych 

jednostek organizacyjnych. Rozczłonkowanie takie na szczeblu terenowym 

i centralnym powoduje komplikacje funkcjonalne oraz koordynacyjne w ob-

szarze działania tej administracji4. 

W koncepcji reformy centrum rządowego lat 1996-1997 założono 

określenie oraz wydzielenie działów administracji rządowej na potrzeby ich 

powierzenia ministrom w związku z powołaniem rządu. W przepisach usta-

wy o działach administracji rządowej wyraża się zamknięte katalogi spraw, 

które należą do danego działu (art. 6-33) razem z przepisami dostosowują-

cymi tej ustawy, które przyniosły wiele kategorii administracyjnych spraw 

z dawnych resortów do nowych działów (art. 80-88). Działy są jednorodne 

pod rzeczowym oraz przedmiotowym względem. Na treść danego działu 

                                                      
3 S. Cieślak, „Praktyka organizowania administracji publicznej”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 

2004, s. 74. 
4 M. Możdżeń-Marcinkowski, „Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego”, Zakamycze, Krajów 

2006, s. 140. 
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składa się grupa spraw, które są przypisane danemu działowi. W tekście 

pierwotnym ustawy o działach administracji rządowej ustanowiono 28 

działów, tym samym zwiększając ich liczbę stopniowo – do 34 występu-

jących aktualnie. Każdy z działów administracji rządowej ma daną nazwę 

oraz wskazane treści.  

Etapy zmian struktury administracji centralnej  

i struktura rządu od 1990 r.  

Administracja publiczna do 1989 roku pełniła reglamentacyjno-po-

rządkowe funkcje, kierowała ona upaństwowionymi środkami produkcji, 

a także miała za zadanie zaspakajać jak największe potrzeby klas społecz-

nych. Po tym roku celem administracji jest instytucjonalno-społeczna bu-

dowa państwa liberalno-demokratycznego, wycofanie się z centralnego 

planowania i zarządzania na rzecz idei pomocniczości i subsydiarności, 

przeprowadzenie procesu reprywatyzacji i prywatyzacji, wykorzystanie 

narządzi ITC do wzrostu otwartości, przejrzystości i jakości administracji, 

wdrożenie nowego podejścia do zarządzania sprawami publicznymi, jak 

i utrzymanie pewnych elementów administracyjnego władztwa. Tak różno-

rodne cele administracji zaowocowały wyjątkowym konfliktem – wyraża-

nym przede wszystkim w postawie urzędników względem zmian, ale nie 

tylko. Odmienna ocena prac administracji publicznej wyrażana jest przez 

osoby, które pracują w administracji, przez klientów jej usług, jak również 

opinię publiczną, natomiast postulaty dotyczące niezbędności wprowadze-

nia zmian w jej funkcjonowaniu stały się jednym z podstaw kampanii wy-

borczej do władz przedstawicielskich (na poziomie powiatu, rządu, woje-

wództwa oraz gminy)5. 

W Polsce, w latach 90-tych nastąpił proces decentralizacji ekono-

micznej, jak i politycznej, poprzez pozbywanie się zadań i kompetencji na 

rzecz sektora pozarządowego i prywatnego, jak i decentralizacja admini-

stracyjna, tzn. podział kompetencji pomiędzy różne poziomy władzy pu-

blicznej. W jej granicach wystąpiły takie procesy jak: dekoncentracja, przez 

                                                      
5 J. Itrich-Drabarek, „Transformacja administracji publicznej”, Studia Politologiczne, Vol. 15, s. 80-81. 
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oddelegowanie zadań oraz kompetencji organom administracji niższego 

szczebla hierarchicznie podporządkowanym oraz funkcjonującym w tym 

samym układzie administracji publicznej, delegacja, czyli przekazanie 

kompetencji do niezależnych organizacji, dewolucja w formie określenia 

zakresu samodzielności jednostek oraz instytucji, które wchodzą w skład 

administracji publicznej, w tym zakresu samodzielności finansowej6. 

Reforma lat 90., która gruntownie przebudowała system administracji 

publicznej w Polsce była skomplikowania dlatego, że to, co z perspektywy 

obecnej oceny wydaje się klarowne oraz jasne, to w czasie wdrażania re-

form budziło wiele niepokojów, kontrowersji oraz dyskusji, tym bardziej, iż 

należało reformować administrację, jednocześnie nie burząc porządku wy-

konywanych przez nią zadań bieżących. Szczególnie ważne wydają się ni-

żej opisane reformy instytucjonalne.  

Dwanaście ustaw reformujących centrum administracyjno-gospo-

darczego rządu przyjętych przez Sejm ukształtowało organizację rządo-

wego szczebla administracji publicznej. Jednymi z najistotniejszych ustaw, 

które normują sytuację administracji stały się ustawy o organizacji i trybie 

pracy Rady Ministrów (1996) i o działach administracji rządowej (1997)7, 

które uchyliły ustawę o urzędach ministrów (status ministra kierującego 

danym działem administracji rządowej - do 1997 roku określała ustawa o urzę-

dzie ministra, a ustaw było tyle ilu było ministrów). Urząd Rady Ministrów 

działał do 1996 r. Była to jednostka, które zajmowało się różnorakimi spra-

wami z zakresu administracji publicznej – w szczególności takimi, które 

ciężko było przypisać do jakiegoś, konkretnego resortu8. W roku 1996 r. 

większość spraw przekazano urzędom resortowym, a Urząd Rady Ministrów 

zastąpiła Kancelaria Rady Ministrów. 

                                                      
6 Tamże, s. 81. 
7 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia-

łania ministrów, Dz. U. 1999 nr 82 poz. 929 ze zm.; Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej, Dz. U. 2003 nr 159, poz. 1548 ze zm.  

8 I. Jackiewicz, „Administracja centralna 1997-2001”, [w:] „Budowanie instytucji państwa 1998-
2001. W poszukiwaniu modelu”, Warszawa 2004, s. 105.  
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Rezultatem reformy centrum administracyjnego-gospodarczego rządu 

była decentralizacja, która polegała na tym, iż ponad 120 typów kompeten-

cji organu założycielskiego w stosunku do 1300 przedsiębiorstw państwo-

wych zostało przesuniętych do odpowiednich województw (wraz z upraw-

nieniami do prywatyzacji), ograniczono uprawnienia centralnych organów 

w odniesieniu do szeregu terenowych organów administracji specjalnych i 

włączono je do urzędów wojewódzkich bądź podporządkowano je bez-

pośrednio wojewodom9. 

W latach 1990-1996 pozycja wojewody uległa zmianom. Jeżeli wo-

jewoda zgodnie z ustawą z 1990 r. o terenowych organach administracji 

ogólnej10 był organem II instancji w sprawach z obszaru rządowej 

administracji ogólnej, tzn. wprowadzono ogólną zasadę domniemania kom-

petencji wojewody (wszelkie sprawy z zakresu administracji rządowej w 

województwie, które nie są zastrzeżone dla innych organów tejże admini-

stracji) to wzmocnienie jego pozycji miało miejsce razem z reformą Cen-

trum Administracyjno-Gospodarczego rządu w 1996 r. Funkcjonowanie te-

renowej administracji rządowej w ostateczności uregulowała ustawa o ad-

ministracji rządowej w województwie z 1998 r.11. w związku z powyższym, 

do 1998 r. w naszym kraju występowało znaczne rozproszenie administra-

cji terenowej rządowej, zbudowanej na różnorodnych piętrach organizacyj-

nych, niezespolonej w wielu zakresach spraw, z terytorialnie zróżnicowa-

nym zakresem działania12. 

Rządowa administracja terenowa, po 1998 r. została zbudowana na 

zasadzie organizacyjnego zespolenia, w które zasadnicza rola przypada 

wojewodom. Natomiast prawną sytuację urzędników administracji pań-

stwowej reguluje ustawa z 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, 

ustawa bardzo nowoczesna, która obowiązuje do dzisiaj pracowników w 
                                                      
9 J. Gąciarz, „Organizacja i zasady działania administracji publicznej w Polsce”, [w:] J. Hausner 

(red.) „Administracja publiczna”, Warszawa 2005, s. 170. 
10 Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o terenowych organach rządowej administracji ogólnej, Dz. U. Nr 

21, poz. 123 ze zm.  
11 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, Dz. U. z 2001 r., Nr 

80, poz. 872. 
12 H. Izdebski, M. Kulesza, „Administracja publiczna, zagadnienia ogólne”, Warszawa 2000, s. 175. 
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takich instytucjach jak Kancelaria Sejmu i Senatu, Kancelaria Prezydenta 

RP, czy też Kancelaria Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa, o której mowa 

weszła w życie z dniem 1 stycznia 1983 r. i była ona wielokrotnie nowelizo-

wania. Przedmiotowy zakres ustawy obejmował następujące postanowienia13: 

– obowiązków oraz uprawnień urzędników państwowych, 

– nawiązywania, zmiany oraz rozwiązywania stosunków pracy, 

– odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz porządkowej, 

– trybu rozwiązywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy. 

 

Ustawa o pracownikach urzędów państwowych, obowiązuje w dal-

szym ciągu. Podlegają jej stosunki pracy urzędników państwowych oraz 

innych pracowników, którzy są zatrudnieni w: Kancelarii Prezydenta RP, 

w Kancelarii Sejmu, Senatu, Sądzie Najwyższym, Biurach: Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Dziecka, 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Danych 

Osobowych, Rzecznika Interesu Publicznego, Krajowym Biurze Wybor-

czym, Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Państwowej Inspekcji Pra-

cy, Instytucji Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciw Na-

rodowi Polskiemu, gabinetach politycznych (lecz na zasadzie odrębności 

wypowiadania umowy)14. 

Ustawa do 2 grudnia 1994 r. (nowelizacja) wyszczególniła dwie 

kategorie urzędników: 

– kontraktowych – zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę na pozosta-

łych stanowiskach bądź wyjątkowo – na określony czas poprzedzający 

mianowanie na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach, 

– mianowanych – zatrudnionych na samodzielnych i kierowniczych 

stanowiskach.  

 

 

 

                                                      
13 Ustawa o pracownikach urzędów państwowych z dnia 16 września 1982 r., Dz. U. Nr 31, poz. 214 ze zm.  
14 Ustawa o pracownikach urzędów państwowych z dnia 16 września 1982 r., Dz. U. Nr 31, poz. 214 ze zm.  
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 W myśl ustawy pracownikiem urzędów państwowych może być 

osoba, która łącznie spełnia następujące wymagania15: 

– Ukończyła 18 lat życia oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

a także korzysta z pełni praw publicznych, 

– Jest obywatelem polskim, 

– Jest nieskazitelnego charakteru, 

– Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym 

stanowisku, 

– Ma właściwe wykształcenie oraz odbyła aplikację administracyjną – 

trwa ona 12 miesięcy i kierownik danej jednostki organizacyjnej może 

zaliczyć na poczet aplikacji wcześniejsze zatrudnienie aplikanta oraz 

skrócić do 6 miesięcy. Aplikacja ta kończy się egzaminem, opinią oraz 

oceną. Ocena pozytywna – zapis „powinien być zatrudniony”; ocena 

negatywna – może być na stanowisku niewymagającym aplikacji bądź 

zwolniony. Urzędnik posiadający wykształcenie prawnicze może być 

skierowany na legislacyjna aplikację. Obowiązek omawianej aplikacji 

obejmuje osoby, które są zatrudnione na następujących stanowiskach: 

od radcy prawnego, starszego specjalisty, głównego księgowego w mi-

nisterstwach oraz urzędach centralnych, jak również zastępcy dyrektora 

wydziału w urzędach wojewódzkich do sekretarek. 

 

Nowy etap w funkcjonowaniu administracji państwowej III Rzeczy-

pospolitej miała stanowić Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywil-

nej16. Była ona częściowo wzorowana na francuskich rozwiązaniach. Fala 

prasowych publikacji na początku z entuzjazmem odnosząca się do ustawy 

o służbie cywilnej przyniosła ich krytykę. Krytyczne głosy wywołały no-

minacje generalnych dyrektorów urzędów wojewódzkich. Została ona okre-

ślona „falstartem”, ponieważ pomysł by wybierać w województwach dyre-

ktorów generalnych z klucza politycznego jest zaprzeczeniem idei tworze-

nia cywilnej służby. I według słów Janiny Parandowskiej „Być może w Pols-

                                                      
15 Tamże. 
16 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej, Dz. U. Nr 89, poz. 402; z 1997 r. Nr 106, poz. 

679; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126. 



 

 

FONS 2017 / 3 - 4 (7) 

                      I. Artykuły 

52 

ce nie ma tak naprawdę klimatu do tworzenia korpusu urzędniczego z praw-

dziwego zdarzenia, gdyż wygodniej jest, gdy wszystkim rządzi polityka. 

Wygodniej dla tych, którzy rządzą, a także dla tych, którzy mając nadzieję 

na rządzenie już szykują się do objęcia posad. Oczywiście znów z politycz-

nego nadania”17. 

Sejm w dniu 18 grudnia 1998 r. uchwalił ustawę o służbie cywilnej18. 

Ustawa ta wprowadziła znaczące zmiany. Przekształceniu uległa definicja 

korpusu urzędniczego, w wyniku, którego liczba członków korpusu służby 

cywilnej zmieniła się ze 104 w styczniu 1999 r. do 116 tysięcy osób w gru-

dniu 1999 r. Wyjątkowy charakter wykonywanych zadań przez członków 

korpusu służby cywilnej powodował, że obowiązki tych członków można 

było podzielić na pracownicze oraz ustrojowe. Do obowiązków ustrojowych 

należy: zakaz kierowania się w załatwianiu spraw interesem grupowym 

bądź jednostkowym, przestrzeganie Konstytucji RP oraz innych przepisów 

prawa, ochrona interesy państwa, praw obywatela i człowieka, a także ra-

cjonalnym gospodarowaniem środkami publicznymi. 

Zakres pracowniczych obowiązków regulowany jest w przepisach, 

które określono w artykule 100 kodeksu pracy mówiącym o takich obo-

wiązkach jak: przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku, prze-

strzeganie czasu pracy, jak również przepisów i zasad bhp oraz przepisów 

przeciwpożarowych, przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia 

społecznego oraz zachowanie tajemnicy służbowej19.  

Zgodnie z ustawą z 18 grudnia 1998 r., obowiązki członków korpusu 

służby cywilnej można również podzielić na: obowiązki ogólne, obowiązki 

służbowe oraz obowiązki pozasłużbowe. 

Reforma administracyjna z 1990 r. miała ogromne znaczenie dla pow-

stania dualizmu państwowej władzy. Poza władzą państwową pojawił się 

podmiot władzy publicznej w formie samorządu terytorialnego. Układ re-

lacji pomiędzy rządem a samorządem od tego czasu kształtuje system za-

rządzania państwem.  
                                                      
17 J. Paradowska, „Rząd urzędów”, Polityka 1999, Nr 3. 
18 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej, Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm. 
19 Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zm. 
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Oceniając najistotniejsze zmiany w systemie publicznej administracji 

lat 90. Przyjmuje się, iż należały do nich: 

– W zakresie samorządu terytorialnego – kierowanie się przy funkcjonowa-

niu oraz budowie jednostek samorządu terytorialnego zasadą subsydia-

ryzmu, ustanowienie gminy jako podstawowej jednostki samorządu teryto-

rialnego, zbudowanie trójstopniowego podziału terytorialnego kraju w for-

mie gminy, powiatu oraz województwa, nadanie jednostkom samorządu 

terytorialnego osobowości prawnej. Jednostki samorządu terytorialnego 

wykonują publiczne zadania w imieniu własnym oraz na własną odpowie-

dzialność w obszarze określonym przez ustawy. Samodzielność jednostek 

samorządu terytorialnego podlega sądowej ochronie. 

– W zakresie administracji rządowej – nastąpiło nowe określenie roli mi-

nistra, jako urzędu pełniącego rolę organizacyjną, regulacyjną, kreującą 

oraz kontrolną, uporządkowano, a także przekazano część kompetencji 

wojewodzie, jako przedstawicielowi administracji rządowej w terenie, 

utworzono Komitet Integracji Europejskiej, a tym samym wzmocniono 

instytucjonalne zaplecze koordynacji procesów dostosowawczych Pols-

ki do UE, uporządkowanie kompetencji Ministra Finansów, przekazanie 

wszystkich kwestii związanych z własnością państwową oraz prywaty-

zacją w ręce Ministra Skarbu, wzmocnienie pozycji Prezesa Rady Mini-

strów oraz oparcie jej o zasadę kanclerskości i ustanowienie bardziej 

przejrzystych, nowych zasad funkcjonowania Rady Ministrów, opartych 

o zasadę resortowości oraz kolegialności. 

 

Do negatywnych zmian, które zaszły w obszarze administracji publi-

cznej należy zaliczyć to, że wydaje się, iż administracja publiczna była 

czynnikiem zwalniającym tempo zmian zachodzących w kraju, co było wy-

nikiem obowiązującego w tym czasie prawa, tradycji działania ukształtowa-

nej w okresie PRL, układu sił politycznych, a także mentalności samych 

urzędników. Dlatego też administracja publiczna nie ułatwiła Polsce lat 80. 

wyjścia z reżimu autorytarnego w kierunku liberalnej demokracji, choć 
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zmiany na poziomie instytucjonalnym zapowiadały, iż także i na tak cięż-

kim polu nie zatrzyma się procesu transformacji20. 

Należałoby się zgodzić z oceną Izdebskiego, który uważa, że w spad-

ku po poprzednim ustroju pozostało nam bardzo niezdrowe pomieszanie 

politycznej sfery władzy wykonawczej z funkcjami czystko administracyj-

nymi, w efekcie czego nie ma jasności co do rozdziału odpowiedzialności 

politycznej oraz kompetencji urzędniczej21. 

Wprowadzając samorządową reformę nie określono stopnia osiągnię-

cia celów, natomiast oceniając funkcjonalność nowych struktur nowego te-

rytorialnego podziału kraju jako kluczowe kryterium przyjęto stopień nasy-

cenia instytucjami22. Nie udało się określić jasnych oraz przejrzystych źró-

deł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie reformy 

samorządowej (wyjątkowo trudna sytuacja finansowa dotyczy powiatów), 

gmin nie wyposażono w elastyczne źródła finansowania, nie zabezpieczono 

w należyty sposób interesów społeczeństwa oraz państwa w tym zakresie, 

nie uporządkowano stosunków własnościowych. 

Lata 90. Przyniosły istotne zmiany zarówno instytucjonalne, jak i zmia-

ny w filozofii funkcjonowania administracji, a mimo to do 1999 r. w Polsce 

system administracji publicznej był dysfunkcjonalny. W dalszym ciągu w ad-

ministracji centralnej nie wyszczególniono ministerstw administracji wyko-

nawczej, jak również ministerstwa nie spełniają swojej podstawowej misji 

jako wykonawcy władzy politycznej. W zakresie społecznym najoporniej 

dochodzi do zmian, tzn. postrzegania swojej roli przez samych urzędników 

administracji publicznej, jak i postrzegania administracji przez opinię pub-

liczną. Administracja publiczna, pomimo, a może właśnie z powodu ustro-

jowej transformacji – postrzegana jest jako twór niereformowalny, niezdol-

ny, marnotrawiący środki publiczne, o przerostach biurokratycznych, nato-

miast urzędnicy w oczach opinii publicznej są grupą jednych z najbardziej 

skorumpowanych osób. Sytuacja tak powoduje negatywny odbiór 

                                                      
20 J. Itrich-Drabarek „Transformacja administracji publicznej”, Studia Politologiczne, Vol. 15, s. 80-90. 
21 H. Izdebski, M. Kulesza „Administracja publiczna, zagadnienia ogólne”, Warszawa 2000, s. 266. 
22 M. Sitek „Reforma administracyjna 1998 r.”, [w:] „Budowanie instytucji państwa 1989-2001 w poszu-

kiwaniu modelu”, Warszawa 2004, s. 155.  
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społeczny państwa, jego dezorganizację, jak również utrudnia proces roz-

woju społecznego oraz hamuje wzrost gospodarczy.  

Przebieg prac legislacyjnych nad projektem ustawy  

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej  

oraz niektórych innych ustaw 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rzą-

dowej oraz niektórych innych ustaw dotyczył m.in. zmian w strukturze działu 

administracji rządowej budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne, 

planowanie, a także mieszkalnictwo, polegającej na dookreśleniu, iż w za-

kresie spraw należących do tego działu znajdują się sprawy rewitalizacji, z wy-

łączeniem spraw, które wynikają z realizacji polityki regionalnej w zakresie 

obszarów zdegradowanych społecznie. Poniżej przedstawiono kalendarium 

przebiegu procesu legislacyjnego23. 

– 15 czerwca 2016 r. – projekt ustawy wpływa do Sejmu. 

– 21 czerwca 2016 r. – skierowanie projektu do I czytania na posiedzeniu 

Sejmu. 

– 22 czerwca 2016 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu. 

– Nr posiedzenia: 21. 

– Skierowano do: Komisji Infrastruktury. 

– praca w komisjach po I czytaniu 

– 23 czerwca 2016 r. – Sprawozdanie komisji druk nr 657. 

 

Sprawozdawca: Bogdan Rzońca. 

Wniosek komisji: załączony projekt ustawy. 

Dnia 23 czerwca 2016 r. Komisja Infrastruktury obradowała pod 

przewodnictwem posła PiS Grzegorza Schrelbera realizując następujący 

porządek dzienny: 

– pierwsze czytanie projektu poselskiego ustawy o transporcie kolejowym 

oraz niektórych innych ustaw, 

                                                      
23 www.sejm.gov.pl (04.05.2017). 
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– rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach 

administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. 

 

Dwudziestego drugiego czerwca Sejm skierował poselski projekt us-

tawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej. Przewodniczący 

Grzegorz Schreiber na początku posiedzenia zapytał mówców o to czy ktoś 

ma uwagi do tytułu ustawy i stwierdzono, że Komisja przyjęła tytuł ustawy. 

W kwestii art. 1 ustawy uwagi wniósł Poseł Stanisław Żmijan (PO): „Zmia-

ny zawarte w art. 1 dotyczą przyporządkowania. Po pierwsze, Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędu Dozoru Technicznego – dwóch bar-

dzo ważnych jednostek. Zatem kieruję pytanie do pana ministra, żeby po-

wiedział więcej niż jest to w pisemnym uzasadnieniu. Czemu to służy i jaki 

będzie uzysk. Bardzo proszę o szersze wyjaśnienie tych propozycji”. 

Odpowiedzi na te wątpliwości udzielił podsekretarz stanu w MIiB To-

masz Żuchowski: „Jeśli chodzi o Urząd Dozoru Technicznego, to sprawa 

wygląda w ten sposób, że dziś mamy mnogość tych instytucji i kwestia wy-

konywania pewnych kompetencji jest umiejscowiona w różnych resortach. 

Propozycja, która jest tutaj zawarta, stanowi pewnego rodzaju logiczne prze-

niesienie instytucji stricte technicznej, obsługującej urządzenia infrastruktu-

ralne, jak również urządzenia techniczne, będące na wyposażeniu budyn-

ków. W związku z powyższym, bazując na profilu działalności tej instytu-

cji, w naszej ocenia kwestia kompensacji tych działań jest właściwa dla re-

sortu infrastruktury i budownictwa”. 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu co do art. 1 i Komisja przyjęła ten artykuł. 

W artykule 2 poprawkę w imieniu grupy posłów zgłosił Poseł Bogdan Rzońca, 

która  brzmiała: „zgłaszam poprawkę w art. 2 pkt 2. Punkt ten przyjmie 

brzmienie – „W art. 20 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: „Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z mini-

strem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministrem właściwym do spraw 

środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie muszą 
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spełniać cmentarze, groby i inne miejsca grzebania zwłok, z uwzględ-

nieniem wymagań techniczno-budowlanych”. 

Zmiana nr 3 również była przedstawiona przez Rzońcę: „w art. 2, czyli 

w tym samym, w pkt 3, ust. 2 proponujemy nadać brzmienie: „Ogólny nad-

zór nad sprawami objętymi niniejszą ustawą sprawują według właściwości mi-

nister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania prze-

strzennego oraz mieszkalnictwa oraz minister właściwy do spraw zdrowia”.  

Nie było sprzeciwu wobec przyjęcia art. 4, art. 5, art. 6, art. 7. W kwestii 

uwag co do art. 8 odniósł się przewodniczący Rzońca: „propozycja jest nastę-

pująca –w art. 8 dodać zmianę w brzmieniu: „w art. 88 w ust. 9 wyrazy „mini-

ster właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkanio-

wej” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”.  

Legislator Łukasz Grabarczyk odniósł się do tej poprawki w następujący 

sposób: „Co do zasady popieramy tę poprawkę, natomiast mamy pewną wąt-

pliwość związaną z tym, że w zależności od tego, do jakiego tekstu ujednoli-

conego się odnosimy, to w jednym tekście ujednoliconym „minister właściwy 

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” został już 

zmieniony, a w innych nie. W związku z powyższym, musimy bezpośrednio 

odnieść się do tekstów ogłoszonych w Dzienniku Ustaw. W tym przypadku, 

z uwagi na pracę w Komisji nad projektem, nie możemy tego zrobić. Jeżeli 

rzeczywiście „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki prze-

strzennej i mieszkaniowej”, w związku z jedną z nowelizacji, nie został zmie-

niony, wówczas pozwolimy sobie wprowadzić tę poprawkę. Natomiast jeśli 

okaże się, że Dziennik Ustaw prawidłowo tego dokonał i taka zmiana została 

wcześniej dokonana, wówczas wspomniana poprawka będzie bezprzedmio-

towa i nie wniesiemy jej do tekstu sprawozdania”. 

Komisja przyjęła art. 8, wraz z poprawką pana posła Rzońcy. Komi-

sja przyjęła bez poprawek art. 9, 10, 11. W kwestii art. 12 padła propozycja 

proceduralna, aby ułatwić prowadzeniu przewodniczącemu. Poseł Woj-

ciech Buczek powiedział: „Nie ma, moim zdaniem, potrzeby wymieniania 

za każdym razem tych formułek. Jeśli nie ma uwag, nie ma zastrzeżeń, to 
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punkt oczywiście jest przyjęty. Chyba, że jest wymóg formalny ze strony 

prawników, żeby ta formułka za każdym razem była powtarzana. Ustawa 

ma 64 artykuły. Naprawdę oszczędzimy dużo czasu”. Nie było sprzeciwu 

co do tego pomysłu i został on przyjęty. 

W dalszej kolejności Komisja przyjęła artykuły od 13 do 40. Głosy 

sprzeciwu pojawiły się przy art. 41. Głos zabrał wówczas Zastępca dyrekto-

ra Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA Andrzej Sprycha: „Ta 

zmiana – szczególnie w pkt 2 – wykracza nieco poza regulację czysto tech-

niczną. Poza tym, o ile to możliwe, chcielibyśmy uzyskać chwilę na konsul-

tacje z kierownictwem resortu, gdyż rozważamy przedstawienie takiego 

wniosku, aby z tej delegacji zapisanej w przepisie – w planowanej zmianie 

dotyczącej art. 17a ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – 

zrezygnować. W tym zakresie zaproponujemy oparcie się na regulacji uję-

tej w ust. 1 tego przepisu oraz w delegacji, która wynika z art. 17 ustawy 

o bezpieczeństwie imprez masowych”.  

Przewodniczący poseł Grzegorz Schreiber odpowiedział: „Dziękuję 

bardzo. Czy są inne uwagi do art. 41? Nie słyszę. Nikt z posłów nie podjął 

tych uwag eksperckich. Zwracam uwagę, że przed nami jest drugie czyta-

nie, gdzie ten głos ekspercki – jeżeli zostanie skonstruowany – będzie mógł 

być przekazany posłom. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia art. 41? Nie sły-

szę. Stwierdzam, że Komisja przyjęła art. 41”. 

Komisja w następnej kolejności przyjęła artykuły od 42 do 57. Do art. 

58 Komisja miała 3 uwagi. Uwagi do ust. 1 w art. 58 przedstawił poseł 

Rzońca: „W art. 58 w ust. 1 wyrazy „kompetencje zgodnie z przepisami 

niniejszej ustawy” proponujemy zastąpić wyrazami „zadania i kompetencje 

na podstawie niniejszej ustawy”.  

Nie było sprzeciwu co do tej propozycji, więc została ona przyjęta. 

Poseł Rzońca przedstawił więc uwagi co do ust. 2: „W artykule 58 ust. 2 pro-

ponujemy nadać brzmienie –”Organy, które przejęły zadania i kompetencje 

na podstawie niniejszej ustawy, przejmują wszystkie związane z tymi za-

daniami i kompetencjami prawa i obowiązki organów, które utraciły te za-

dania i kompetencje”, które również zostały przyjęte. 
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Nie było uwagi co do artykułu 59, więc Komisja przyjęła go. W art. 

60 zaproponowano w ust. 1 po wyrazie „realizujący” dodać wyraz „przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”. Zostało to przyjęte przez 

Komisję. 

Co do kolejnego art. 61 nie było uwag. Poseł Bogdan Rzońca wypo-

wiedział się natomiast w kwestii art. 62: „Mamy propozycję, aby to nowe 

brzmienie wyglądało następująco: „Artykuł 62. Prezes Rady Ministrów okreś-

li, w drodze rozporządzenia, przeznaczenie składników majątkowych”. Te-

raz mamy pkt 1 – „będących przed dniem 27 listopada 2015 r. w posiadaniu 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczonych do 

realizacji zadań, które zostają przekazane niniejszą ustawą ministrowi właś-

ciwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzen-

nego oraz mieszkalnictwa”.  

Punkt 2 – „będących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

w posiadaniu ministra właściwego do spraw gospodarki, przeznaczonych 

do realizacji zadań, które zostają przekazane niniejszą ustawą ministrowi 

właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przes-

trzennego oraz mieszkalnictwa”.  

Punkt 3 – „będących w posiadaniu Głównego Geodety Kraju, przez-

naczonych do realizacji zadań przekazanych ministrowi właściwemu do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie usta-

wy o działach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960) w zakresie 

geodezji i kartografii”.  

Komisja nie słysząc sprzeciwów przyjęła art. 62 w brzmieniu zapro-

ponowanym przez pana posła Rzońcę. W ostatnim art. 63 nie było uwag i zos-

tał on przyjęty przez Komisję. W ten sposób wyczerpano porządek obrad i 

zamknięto posiedzenie Komisji.  

– 5 lipca 2016 r. – II czytanie na posiedzeniu Sejmu. 

– Nr posiedzenia: 22. 

– Decyzja: skierowanie ponownie do komisji w celu przedstawienia 

sprawozdania. 
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– Skierowanie do: Komisji Infrastruktury. 

– praca w komisjach po II czytaniu 

– 6 lipca 2016 r. – Sprawozdanie komisji druk nr 657-A. 

 

W dniu 5 lipca, na 22. posiedzeniu Sejm – zgodnie z art. 47 ust. 1 re-

gulaminu Sejmu – ponownie skierował projekt ustawy zawarty w druku 657 

do Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia poprawek, które zostały zgło-

szone w drugim czytaniu. W posiedzeniu wzięli udział pracownicy Kance-

larii Sejmu: Teodozja Nojszewska-Łasicka i Elżbieta Kessel, a także Mar-

iusz Przerwa, Wojciech Miller oraz Przemysław Sadłoń – legislatorzy z Biura 

Legislacyjnego. Komisja Infrastruktury rozpatrzyła poprawki na posiedze-

niu w dniu 6 lipca 2016 r.24. 

Przewodniczący poseł Grzegorz Schrelber (PiS) powiedział krótko, iż 

„poprawki dotyczą przeniesienia kompetencji władztwa nad Urzędem Do-

zoru Technicznego z MIB, jak było w naszym projekcie, i przywrócenia go 

do Ministerstwa Rozwoju”. Poseł Paweł Olszewski zgłosił sprzeciw co do 

przyjęcia poprawek nr 1,5,8,9 i 10. 21 posłów było za przyjęciem poprawek, 7 

przeciw, a 1 wstrzymał się. Wojciech Miller krótko zabrał głos w sprawie po-

prawki nr 2, stwierdzając: „w naszej opinii poprawka jest zasadna, eliminu-

je błędne odesłanie w przepisie ustawy o Policji”. Poseł ten zabrał również 

głos odnośnie poprawki nr 3 do ustawy „Panie przewodniczący, jeśli chodzi 

o poprawkę, to nie mamy uwag legislacyjnych. Chcielibyśmy natomiast 

zwrócić uwagę, że w związku z tym, że poprawka zakłada zarówno zmianę 

wśród organów upoważnionych do wydania rozporządzenia, jak również 

modyfikuje zakres spraw przekazywanych do uregulowania, to wydaje się 

nam, że jej przyjęcie spowoduje utratę mocy rozporządzenia, które jest obe-

cnie wydane na podstawie art. 37 b ust. 4, ale ta uwaga ma charakter jedy-

nie informacyjny. Wnioskodawcy nie zdecydowali się na dodanie przepisu, 

który czasowo utrzymywałby w mocy rozporządzenie, więc rozumiem, że 

                                                      
24 Dodatkowe sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 642) 
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ich intencja jest przemyślana i są oni, jak również strona rządowa, świado-

mi skutku wejścia w życie przepisów w takim kształcie”. 

Poprawka czwarta była poprawką, która cofa tak naprawdę jedynie 

pewną zmianę nazewnictwa. Na temat tej poprawki wypowiedział się także 

legislator Wojciech Miller, który powiedział „rzeczywiście, panie przewod-

niczący, zmiana druga w art. 8 została dodana w trakcie prac Komisji w wy-

niku uwagi Biura Legislacyjnego. Opieraliśmy się na jednej bazie aktów 

prawnych, która nie uwzględniła pewnej zmiany przyjętej wcześniej. Nato-

miast sprawa została zweryfikowana i teraz mamy pewność, że zmiana w pkt 2 

w art. 8 jest zbędna. Z tego względu zasadne jest przyjęcie poprawki”. 

Poprawka szósta była poprawką Klubu Parlamentarnego PO i wypo-

wiedziała się na jej temat Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska – spoza 

składu Komisji: „w poprawce szóstej wnosimy o skreślenie pkt 7 w art. 27, 

a na celu mamy to, by jednak zostawić brzmienie, że to właśnie minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego powinien monitorować stan ładu 

przestrzennego naszego kraju i czuwać nad rozwiązaniami na rzecz jego 

poprawy, bo to właśnie ład przestrzenny jest głównym miernikiem zrów-

noważonego rozwoju”. 

Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w MIB Tomasz Żuchowski, 

który powiedział „(…) jeśli mówimy o przepisie art. 47a, to jak wiemy fun-

kcjonował on w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

z kolei musimy na to nałożyć następującą kwestię, że mieliśmy rozdział na 

planowanie ponadlokalne i lokalne. Planowanie lokalne było pod jurysdyk-

cją ministra właściwego ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i lokal-

nego planowania oraz mieszkalnictwa, z kolei planowanie ponadlokalne na-

leżało do Ministra Rozwoju. Dziś na podstawie ustawy działowej z bodajże 

18 listopada 2015 r. całe planowanie przestrzenne jest w jurysdykcji minis-

tra właściwego ds. budownictwa i wtedy nie ma już „planowania lokalne-

go”, tylko jest „planowania przestrzennego”. W związku z powyższym wy-

daje się nieuzasadnione, aby w tym momencie o planowaniu będącym w jed-

nym resorcie był wydawany raport w innym resorcie. Druga kwestia jest 

taka, że należy wspomnieć, iż nigdy takowe raporty nie powstawały, nawet 
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kiedy mieliśmy poprzedni stan prawy, w związku z powyższym dublowa-

liśmy narzędzia. Co więcej, trudno wydawać raporty w instytucji, która bez-

pośrednio zajmuje się planowaniem”. 

W głosowaniu na tę poprawkę 7 posłów głosowało za, 20 przeciw, 1 wstrzy-

mał się. Poprawka ta została odrzucona. Kolejna siódma poprawka również 

została zgłoszona przez Klub Parlamentarny PO. W sprawie tej poprawki 

wypowiedziała się również poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (PO): „w po-

prawce prosimy o wykreślenie przepisu stanowiącego, że właściwi minis-

trowie mogą określić w drodze rozporządzenia kryteria i wskaźniki dla ob-

szarów rewitalizacji, umożliwiające finansowanie gminnych programów 

rewitalizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bu-

dżetu państwa. Ponieważ mamy dużo wątpliwości związanych z brakiem 

precyzyjnego przepisu stanowiącego wprost, do czego mają się odnosić opisa-

ne kryteria i wskaźniki, niestety obawiamy się – a wczoraj w odpowiedzi pana 

ministra była sugestia, że będzie mógł sam czy centralnie decydować o tym, 

do jakich regionów powinny pójść pieniądze – żeby nie działo się to jednak 

poza samorządami, tylko aby one o tym decydowały. Nie chcemy uznanio-

wości, ale żeby programy rewitalizacji były przypisane tylko samorządom”. 

Do poprawki tej odniosła się także podsekretarz stanu w Ministers-

twie Rozwoju Jadwiga Emilewicz: „wczoraj odpowiadał na to pytanie na 

posiedzeniu Sejmu pan minister Żuchowski, więc pewnie może mnie wes-

przeć, ale kwestia poprawki wynikała z pewnej praktyki, której byliśmy 

świadkami w ciągu ostatnich lat, tzn. zbudowania 377 basenów, 400 do-

mów weselnych, i na tym miałby opierać się rozwój gminny. Chcielibyśmy 

przyjąć pewne kryteria, które byłyby punktem odniesienia dla selekcji pro-

jektów regionalnych, stąd taka zmiana”. 

W dyskusji wzięła udział Poseł PO Małgorzata Chmiel, w opinii któ-

rej „budowanie basenu z pieniędzy na rewitalizację jest zabiegiem niezbyt 

możliwym, gdyż pieniądze na rewitalizację zawsze szły z pieniędzy unij-

nych. Nie wyobrażam sobie, żeby w takiej sytuacji UE rozliczyła pieniądze, 

które przeznaczone są na rewitalizację, a przypominam, że rewitalizacją 

nazywamy nie odnowienie elewacji czy wyremontowanie budynku. Rewi-
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talizacja danej dzielnicy to jest przede wszystkim proces społeczny. W związ-

ku z tym, pani minister, nie ma możliwości, żeby rozliczyć pieniądze przez-

naczone na rewitalizację na budowę, jak pani powiedziała, 377 basenów. 

Chciałam przede wszystkim to sprostować i podkreślić. Chcę państwu po-

wiedzieć, że rewitalizacja staje się jednym z podstawowych narzędzi rea-

lizacji polityki miejskiej w Polsce. Wiele gmin z tego korzysta, ponieważ 

od wielu lat przeznaczane były na to środki unijne, a przypominam, że przy 

rozdaniu środków unijnych 2014-2020 pieniądze na ten cel są naprawdę 

duże – największe. W związku z tym, jeżeli zabierzemy gminom możli-

wość decydowania w tej sprawie, a oddamy ją ministrowi, to zachodzi po-

dejrzenie (przy brzmieniu, że „minister może określić umożliwienie finan-

sowania gminnych programów rewitalizacji ze środków pochodzących z bu-

dżetu Unii Europejskiej czy budżetu państwa”, a jak państwo wiedzą „może 

określić” legislacyjnie oznacza „określa”), że nie będą już potrzebne gmin-

ne programy rewitalizacyjne, które gminy opracowywały do tej pory z du-

żym pozytywnym skutkiem. Nie od roku, nie od dwóch, ale robiły to od 

wielu lat. Wiele gmin pozyskało środki unijne na rewitalizację dzięki uchwale 

o gminnych programach rewitalizacyjnych. Zapewnienie pana ministra Żu-

chowskiego, którego bardzo cenię i który na poprzednim posiedzeniu Ko-

misji odpowiedział na moje wątpliwości, że „może” to nie znaczy, że bę-

dzie i tylko w kryzysowym momencie, to z całym szacunkiem, ale mam 

troszeczkę ograniczone zaufanie co do tego. W związku z tym zachodzi 

podejrzenie, że być może jest to po prostu chęć zawładnięcia tak dużymi 

środkami unijnymi przeznaczonymi na rewitalizację i skierowanie ich stru-

mienia według decyzji pana ministra, co jest niedopuszczalne, ponieważ 

byłby to następny skok na decyzje i pieniądze samorządów”. 

Głosu udzielono też Posłowi Mirosławowi Suchoń (N), który odniósł 

się do tej poprawki w następujący sposób: „oczywiście pani minister cieszy 

się naszym pełnym zaufaniem i nie ma powodu wątpić w słowa, które przed 

chwilą wypowiedziała. Natomiast o wiele łatwiej byłoby nam procedować 

nad tym punktem, gdybyśmy mieli choćby pisemny zarys ewentualnego 

rozporządzenia. Rzeczywiście z jednej strony można dostrzec troskę o to, 
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aby środki były wydawane racjonalnie, bo mamy w naszej niedługiej hi-

storii korzystania z funduszy mnóstwo przykładów, gdzie zostały one zmar-

nowane. A nie mówimy o złotówkach, milionach, tylko o setkach milionów 

złotych, choćby z Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie środki zostały 

wyrzucone w błoto i nie przyniosły żadnych korzyści. Rozumiem więc inten-

cję wnioskodawców, natomiast trudno oprzeć się wrażeniu, że jest to miecz 

obosieczny. Z jednej strony może rzeczywiście podnosić jakość wykorzy-

stania funduszy, natomiast z drugiej strony może być po prostu elementem 

zwykłego politycznego wspierania tych miejsc, gdzie akurat jest taka potrze-

ba. Mamy ambiwalentne uczucie. Czy istnieje jakikolwiek projekt, wzór, 

przynajmniej założenia, które pani minister mogłaby nam przedstawić”. 

Dyskusja na temat analizowanej poprawki toczyła się jeszcze wśród uczest-

ników posiedzenia, w efekcie 8 posłów głosował za, 16 przeciw, przy braku 

wstrzymujących się. Komisja rekomendowała Sejmowi odrzucenie poprawki. 

W ten sposób zaopiniowano wszystkie poprawki i zamknięto 

posiedzenie Komisji.  

 

Tab. 1. Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy 

w brzmieniu z druku nr 657, wraz z przyjętymi poprawkami 

Klub/Koło 
Liczba 
członków 

Głosował
o 

Za Przeciw 
Wstrzymał
o się 

Nie 
głosowało 

PiS 233 233 233 - - - 

PO 137 132 1 131 - 5 

N 30 30 30 - - - 

Kukiz 15 36 33 33 - - 3 

PSL 16 16 16 - - - 

Niez. 4 4 4 - - - 

WiS 3 3 3 - - - 

Źródło: www.sejm.gov.pl (04.05.2017) 
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– Decyzja: uchwalono. 

– 11 lipca 2016 r. – Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi 

Senatu. 

– 22 lipca 2016 r. – Stanowisko Senatu – nie wniósł poprawek. 

– 25 lipca 2016 r. – Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu. 

– 11 sierpnia 2016 r. – Prezydent podpisał ustawę. 

– Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz 

niektórych innych ustaw – uchwalono na posiedzeniu nr 22 dnia 07-07-

2016 r.  

Charakterystyka ustawy z dnia 7 lipca 2016 r.  

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej  

oraz niektórych innych ustawach 

Projektowana regulacja spowoduje niezbędność przeniesienia plano-

wanych dochodów oraz wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, po-

między działami, częściami oraz rozdziałami budżetu państwa, celem za-

gwarantowania ministrowi właściwemu do spraw budownictwa planowania 

oraz zagospodarowania przestrzennego, a także mieszkalnictwa koniecz-

nych środków finansowych na realizację zadań, które są przejmowane od 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i ministra właściwego 

do spraw administracji publicznej w zakresie geodezji oraz kartografii, jak 

również ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie obsługi Urzę-

du Dozoru Technicznego. Mowa tu przede wszystkim o zapewnieniu środ-

ków na sfinansowanie etatów koniecznych do wykonywania zadań, które są 

przejmowane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowa-

nia, mieszkalnictwa oraz zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo 

w wiązku z wejściem w życie z dniem 18 listopada 2015 r. ustawy o rewitali-

zacji, niezbędne będzie również zapewnienie środków na sfinansowanie trzech 

dodatkowych etatów, koniecznych do realizacji przez ministra właściwego do 
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spraw budownictwa, planowania, mieszkalnictwa oraz zagospodarowania przes-

trzennego nowej grupy zadań, które wynikają z tej ustawy25. 

Szacowano, iż kwota konieczna na zapewnienie samych wynagro-

dzeń dla pracowników zatrudnionych na tych etatach to około 640 tysięcy 

złotych – na wynagrodzenia ośmiu pracowników urzędu obsługującego mi-

nistra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (w obszarze planowania 

oraz zagospodarowania przestrzennego), którzy w dniu wejścia w życie 

ustawy staną się pracownikami urzędu, który obsługuje ministra właściwe-

go do spraw planowania, budownictwa, mieszkalnictwa i zagospodarowa-

nia przestrzennego. Projekt ustawy wywołuje pozytywne społeczno-gospo-

darcze skutki26. 

Tekst ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach admi-

nistracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez Senat bez 

poprawek wprowadził następujące zmiany w poszczególnych ustawach: 

W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar-

łych27 wprowadza się takie zmiany, jak: 

1) w art. 12 w ust. 4 słowa „Minister właściwy do spraw budownictwa, lo-

kalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkal-

nictwa” zastępuje się słowami „Minister właściwy do spraw budownic-

twa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”, 

2) w art. 20 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia brzmi: „Minister właści-

wy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mie-

szkalnictwa oraz z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, 

w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze, 

groby i inne miejsca grzebania zwłok, z uwzględnieniem techniczno-bu-

dowlanych wymagań”, 

                                                      
25 Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw 

wniesiony 15 czerwca 2015 r. 
26 Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw 

wniesiony 15 czerwca 2015 r. 
27 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 

i 2281 oraz z 2016 r. poz. 749. 
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3) w art. 21 ust. 2 brzmi: „2. Ogólny nadzór nad sprawami objętymi niniej-

szą ustawą sprawują według właściwości minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mie-

szkalnictwa oraz minister właściwy do spraw zdrowia”. 

 

W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze28 wprowa-

dza się takie zmiany, jak: w art. 93 a w § 1 słowa „Minister właściwy do 

spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzen-

nego oraz mieszkalnictwa” zastępuje się słowami „Minister właściwy do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa”. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji29 wprowadza 

następujące zmiany: 

1) w art. 20 w ust. 2b we wprowadzeniu do wyliczenia słowa „ust. 2” zas-

tępuje się wyrazami „ust. 2a”, 

2) w art. 97 w ust. 1 oraz dwa słowa „ministrem właściwym do spraw bu-

downictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa” zastępuje się słowami „ministrem właściwym do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa”. 

 

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficz-

ne30 wprowadzono następujące zmiany: 

1) użyte w art. 6 w ust. 2, w art. 6a w ust. 6, w art., 6b w ust. 1, 2, 6 i 9, w art. 

6c, w art. 7 w ust. 2, w art. 7a w ust. 1 w pkt 17, w art. 8 w ust. 3, w art. 

10 w ust. 1a, w art. 12d, w art. 17, w art. 19 w ust. 1, w art. 26 w ust. 2m 

w art., 27 w ust. 5, w art. 32 w ust. 6, w art. 40 w ust. 3f, 5 i 8, w art. 40g, 

w art. 40j w ust. 2, w art. 45h oraz w art. 47b w ust. 5 w różnych przy-

padkach słowa „minister właściwy do spraw administracji publicznej” 

zastępuje się użytymi we właściwych przypadkach słowami „minister 
                                                      
28 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, Dz. U. z 2016 r. poz. 21.  
29 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.  
30 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm. 
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właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania prze-

strzennego oraz mieszkalnictwa”, 

2) w art. 40 w ust. 5 w pkt 2 słowa „minister właściwy do spraw kultury” 

zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego”. 

 

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej31 w art. 

101 w ust. 1 i 2 słowa „ministrem właściwym do spraw budownictwa, lo-

kalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkal-

nictwa” zastępuje się słowami „minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”. 

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypos-

politej Polskiej i administracji morskiej32 wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 26 w ust. 2 i w art. 37a w ust. 1 w różnych przypadkach 

słowa „minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego” zastępuje się 

użytymi we właściwych przypadkach słowami „minister właściwy do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa”, 

2) w art. 37b ust. 4 brzmi: „4. Minister właściwy do spraw gospodarki mor-

skiej oraz minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i za-

gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa i ministrem właściwym 

do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagany za-

kres planów zawarty w części tekstowej, a także części graficznej spo-

rządzonej w formie cyfrowego opracowania kartograficznego tworzo-

nego na podstawie baz danych, określając zwłaszcza materiały planis-

tyczne , rodzaj opracowań kartograficznych, stosowane oznaczenia, ska-

lę opracowań kartograficznych, nazewnictwo, standardy i sposób doku-

mentowania prac planistycznych, mając na uwadze na względzie czytel-

ność oraz przejrzystość planów i wytyczne przyjęte przez Komisję Och-

                                                      
31 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz. U. z 2014 r.  poz. 1402, z późn. zm. 
32 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej, Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1044, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542.  
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rony Środowiska Morskiego Morza Bałtyckiego i organy UE w zakresie 

planowania przestrzennego obszarów morskich, 

3) w art. 37e w ust. 1  

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) przedstawia projekt planu ministro-

wi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu stwierdzenia je-

go zgodności z celami i kierunkami określonymi w długookresowej 

strategii rozwoju kraju, ustaleniami średniookresowej strategii rozwoju 

kraju i innymi strategiami rozwoju”. 

b) po pkt 13 dodaje się pkt 13a o następującym brzmieniu: „13a) przed-

stawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

w celu stwierdzenia jego koncepcji z koncepcją przestrzennego zagos-

podarowania kraju oraz programami określającymi zadania rządowe, 

o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym”, 

4) w art. 37i w ust. 3 słowa „budownictwa, lokalnego planowania i zagos-

podarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa” zastępuje się sło-

wami „budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa”. 

 

W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz 

Krajowym Funduszu Drogowym33 w art. 2 w ust. 1 słowa „ministra właś-

ciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa” zastępuje się słowami „ministra właś-

ciwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzen-

nego oraz mieszkalnictwa”. 

Słowa „ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego pla-

nowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa” zastę-

puje się słowami „ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania 

                                                      
33 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogo-

wym, Dz. U. z 2015 r. poz. 614 i 901 oraz z 2016 r. poz. 615 i 770. 
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i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”, w następujących 

ustawach: 

– ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego34, 

– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane35,  

– ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie 

niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyj-

nych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych36, 

– ustawie z dnia 13 września 1996 r. i utrzymaniu czystości i porządku 

w minach37, 

– ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym38, 

– ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu39, 

– ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska40, 

– ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami41. 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administra-

cji rządowej oraz niektórych innych ustaw wprowadza głównie zmianę w art. 

9a ust. 1 pkt 6, a także w art. 23a pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dzia-

łach administracji rządowej, która polega na dookreśleniu, iż w zakresie spraw 

należących do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przes-

trzenne oraz mieszkalnictwo znajdują się sprawy rewitalizacji, bez dotych-

czasowego ograniczenia tylko do rewitalizacji budownictwa. Jednakże usta-

                                                      
34 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2071 oraz z 2016 r. poz. 195 i 615. 
35 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r. poz. 290 i 961. 
36 Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkanio-

wych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwaran-
cyjnych, Dz. U. z 2013 r. poz. 763, z 2015 r. poz. 1582, 1830 i 1854 oraz z 2016 r. poz. 195. 

37 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. i utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2016 r. 
poz. 250. 

38 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2012 r. poz. 1137. z późn. zm. 
39 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, Dz. U. z 2016 r. poz. 552, 904 i 960. 
40 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2016 r. poz. 672 i 831. 
41 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 

oraz z 2016 r. poz. 65. 
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wodawca wprowadza inne ograniczenie wskazując, iż w dziale tym nie mieści 

się programowanie oraz realizacja polityki regionalnej, zawierającej także 

politykę miejską i koordynację programów oraz działań w obszarze rewita-

lizacji obszarów zdegradowanych społecznie oraz gospodarczo, ponieważ 

zadanie to przyporządkowano działowi rozwój regionalny42.  

Ustawa dokonuje zmian wielu ustaw jako efektów przedstawionej wy-

żej nowelizacji. Przeniesienie zadań między organami doprowadzi do mo-

dyfikacji stosunków pracy zatrudnionych tam członków korpusu służby 

cywilnej. W myśl art. 60 ustawy Prezes Rady Ministrów w celu wykonania 

jej przepisów dokonał, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowa-

nych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, pomiędzy częściami, 

rozdziałami budżetu państwa i działami.  

Dodatkowo, ustawa zmienia organ właściwy do wydania rozporzą-

dzenia, które określa wymagania, jakie muszą spełniać groby, cmentarze 

oraz inne miejsca grzebania zwłok (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Rozporządzenie wydawane 

będzie przez ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z mi-

nistrem właściwym do spraw planowania, budownictwa, a także zagospoda-

rowania przestrzennego i mieszkalnictwa, oraz z ministrem właściwym do 

spraw środowiska, a nie jak dotychczas przez ministra właściwego do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także mie-

szkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia. 

Następnym przepisem, w którym został zmieniony organ upoważnio-

ny do wydania rozporządzenia jest art. 17a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych (nowelizowany przez art. 40 pkt 2 cha-

rakteryzowanej ustawy). Kompetencje do wydania rozporządzenia nabędzie 

minister właściwy do spraw wewnętrznych. Rozporządzenie to ma być wy-

dane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, pla-

                                                      
42 Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych 

innych ustaw, Dz. U. poz. 1250. 
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nowania i zagospodarowania przestrzennego, a także mieszkalnictwa i z mi-

nistrem właściwym do spraw kultury fizycznej43. 

 

 

 

                                                      
43 Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych 

innych ustaw, Dz. U. poz. 1250. 
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Adrian Batkowski 

Ustawa z dnia 25 września 2015 r.  

o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach 

oraz niektórych innych ustaw 
 

Geneza proponowanych zmian 

Ustawa z 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach jako akt prawny uchwalona 

została w początkowym okresie transformacji ustrojowej, a więc w czasie kiedy 

tempo gospodarczych i politycznych przemian uzależnione zostało od 

przystosowania mentalności i postaw ludzi do akceptacji i internalizacji zasad 

nowego ładu i porządku społecznego. Opracowany projekt ustawy był autorstwa 6 

ekspertów, w tym połowa była reprezentantem władz PZPR, zaś druga połowa to 

przedstawiciele Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski. Projekt po 

konsultacjach zaakceptowała Grupa robocza ds. Stowarzyszeń Okrągłego Stołu 

reprezentowana przez Stanisławę Grabską (opozycja solidarnościowa) i Jana 

Brola (koalicja rządowa) oraz wniesiony do Sejmu pod głosowanie1. 

Ustawa była kompromisem między koalicją rządową a opozycją solidar-

nościową, stąd po wyborach czerwcowych 1989 r. gdy powstał nowy Sejm, szyb-

ko podjął się nowelizacji ustawy, którą ogłoszono już w lutym 1990 r. Łącznie do 

2015 r. ustawa z 1989 r. była 8-krotnie nowelizowana, aczkolwiek oprócz istotnej 

zmiany w związku z powstaniem KRS, pozostałe nie odgrywały większej roli dla 

działalności stowarzyszeń. 

Ustawa przez okres prawie 25 lat obowiązywania przyjęła się w świado-

mości Polaków, którzy podejmowali wspólne działania w ramach stowarzyszeń, 

jako jeden z najważniejszych aktów prawnych regulujących społeczną aktywność, 

co było jej niezaprzeczalną wartością. W międzyczasie nastąpiło wiele zmian 

społecznych m. in. w oczekiwaniach, strukturze i sposobie działania organizacji 

pozarządowych przez przystąpienie Polski najpierw do Rady Europy, a w 2004 r. 

do Unii Europejskiej czyli otwarcie kraju na Europę i świat. 

                                                      
1 Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 34. 
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Pomimo w miarę pozytywnej oceny oddziaływania ustawy, podnoszone 

ustawicznie były różne problemy wiążące się z praktycznym zastosowaniem 

poszczególnych przepisów, brakiem rozwiązań nieodzownych zrzeszającym się 

osobom oraz nieadekwatność wielu aspektów do praktyki funkcjonowania 

stowarzyszeń. Najważniejsze obszary, w których wskazywano konieczność 

nowych rozwiązań to2: 

– minimalna ilość członków stowarzyszenia, 

– znaczne uproszczenie obciążeń biurokratycznych działających stowarzy-

szeń, a zwłaszcza finansowej sprawozdawczości, 

– problem bieżącego nadzoru nad stowarzyszeniami, 

– uprawnienia cudzoziemców do tworzenia stowarzyszeń, 

– zakładanie stowarzyszeń zrzeszających osoby prawne i fizyczne, 

– zdolność prawna stowarzyszeń zwykłych, 

– łączenie stowarzyszeń. 

 

Najwięcej uwag pochodziło z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Poza-

rządowych (OFOP). Gdy istota wolności zrzeszania się znalazła swoje odbicie w 

normach nowej Konstytucji z 1997 r. to wówczas okazało się, że występuje 

nieadekwatność, a nawet pewna sprzeczność wielu rozwiązań istniejącej ustawy z 

tymi normami. To wszystko wraz z rozwijającą się świadomością i zrozumieniem 

standardów demokratycznych stało się powodem dyskusji, polemik i procesu 

przeglądu całości przepisów ustawy w celu jej nowelizacji. 

Na początku 2009 r. (4.03) pracę nad nową ustawą o stowarzyszeniach – 

podjęli senatorowie tworzący Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Orga-

nizacjami Pozarządowymi, istniejący przy Marszałku Senatu RP. Ich zdaniem 

oraz części reprezentantów sektora pozarządowego, przepisy dotyczące dzia-

łalności stowarzyszeń w Polsce stały się trochę anachroniczne i nieprzystające do 

zmieniających się w ciągu 20 lat realiów. 

Punktem wyjścia stały się dwie ekspertyzy prawne: prof. Huberta 

Izdebskiego i Mec. Jana A. Stefanowicza. 

                                                      
2 Margal A., Najważniejsze koncepcje zmian w Prawie o stowarzyszeniach, „Federalista” 2011, nr 6-

7, s. 50-63. 
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Pierwsza była koncepcją, bardziej zachowawczą, proponującą nowelizację 

istniejącej ustawy tak by głównie ułatwiała zakładanie i działalność stowarzyszeń 

(m. in. mniejsza ilość osób nieodzownych do rejestracji stowarzyszenia, 

możliwość powoływania stowarzyszeń przez osoby prawne). Prof. Izdebski 

dostosowywał przepisy do standardów europejskich i współczesnych realiów (np. 

stowarzyszenia nie mogli zakładać cudzoziemcy co było sprzeczne z zasadami 

europejskimi)3. 

Bardziej rewolucyjna była koncepcja mec. Stefanowicza, który proponował 

całkiem nową ustawę o zrzeszeniach regulującą działalność organizacji 

społecznych (towarzystwa, izby rzemieślnicze, gospodarcze, organizacje 

pracodawców)4. 

Prace nad projektem trwały nadal czego rezultatem była prezentacja pierw-

szej wersji projektu pod koniec października 2009 r. Senacka propozycja skłaniała 

się do koncepcji mec. Stefanowicza5. 

Projekt ustawy o zrzeszeniach będący inicjatywą ustawodawczą grupy 15 

senatorów został skierowany do Marszałka Senatu 4 listopada 2010 r. Pierwsze 

czytanie projektu zaplanowano na 15 marca 2011 r., jednak 3 marca 

wnioskodawcy skierowali do Marszałka senatu oświadczenie o wycofania 

projektu bowiem miał miejsce ostry protest społeczników, w tym wystąpienie do 

Senatu ponad 500 organizacji pozarządowych. Domagano się m. in. by zmiany 

dotyczące stowarzyszeń zostały oddane stronie społecznej. Proponowane zmiany 

były zbyt rewolucyjne i nie przedyskutowane w środowisku organizacji. 

W związku z powyższym rozpoczęła się w kraju debata nad tym, jakie 

zmiany w prawie są konieczne by ułatwić działanie zorganizowanym spo-

łecznikom. Konsultacje w formie ankiet on-line, spotkań eksperckich, spotkań 

lokalnych prowadzi OFOP przy wsparciu sieci SPLOT, Fundacji 

Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Forum Darczyńców, Stowarzyszenia 

                                                      
3 Opinia prawna prof. H. Izdebskiego nt. zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, 

http://isp.org.pl/decydujmyrazem/aktualnosci,1,187.html, z dnia 19.07.2017. 
4 Opinia prawna mec. J. A. Stefanowicza nt. zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, 

http://isp.org.pl/decydujmyrazem/aktualnosci,1,187.html, z dnia 19.07.2017. 
5 Krajewska A., Będzie nowelizacja prawa o stowarzyszeniach, 

http://www.isp.org.pl/decydujmyrazem/aktualnosci,1,216.html, 20.07.2017. 
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Klon/Jawor, portalu ngo.pl, który udostępniła forum dyskusji o zmianach oraz 

dzięki wsparciu finansowym programu Demokracja w działaniu Fundacji im. 

Stefana Batorego6. Opinie zbierane na forach internetowych oraz konferencjach w 

2011 r.7: 

– w ramach Walnego Zebrania OFOP-u – maj, 

– w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w War-

szawie - wrzesień, 

– w ramach największej konferencji „Dobre prawo dla stowarzyszeń” zor-

ganizowanej przez Kancelarię Prezydenta – grudzień. 

 

Równocześnie Kancelaria Prezydenta zaczyna organizować Fora Debaty 

Publicznej8: 

– Forum dotyczące rozwiązań prawnych i finansowych sprzyjających 

rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego – maj, 

– Forum na temat zmian w prawie o stowarzyszeniach – grudzień. 

 

Na tym Forum zaprezentowano konkretne „Propozycje zmian w prawie 

dotyczącym stowarzyszania się przygotowane przez środowisko organizacji 

pozarządowych […]. Zawierają m. in. postulat zwiększenia uprawnień 

stowarzyszeń zwykłych, uproszczenia rejestracji, likwidacji nadzoru, uproszczenia 

księgowości. Propozycję nazywane są »małą nowelizacją«”9. 

Bardzo pozytywne reakcje na przygotowane założenia zarówno ze strony 

społecznej, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta i Parlamanetu skłoniły OFOP 

do wystosowania prośby o pomoc w opracowaniu i przygotowaniu nowelizacji do 

Kancelarii Prezydenta. Dyskusja nad propozycją założeń do zmian Prawa o sto-

warzyszeniach w roku 2012 została przeniesiona pod patronat Kancelarii 

Prezydenta RP. 
                                                      
6 http://ww2.senat.pl/k7/dok/dr/1000/1028w.pdf, 21.07.2017. 
7 O lepsze prawo dla stowarzyszeń, „FederalistKa” 2011, nr 3 (8), s. 21-29. 

(http://ofop.eu/sites/ofop.eu/files/biblioteka-pliki/f8_21-29.pdf) 
8 Borowska M., 2012/2013. Jak biegły prace nad nowelą stowarzyszeń, 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/831130.html, 22.07.2017. 
9 Kowalski R., Jak konsultowano nowelizację stowarzyszeń, 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1632581.html, 23.07.2017. 
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Podczas prezydenckich Form Debaty Publicznej wskazano 7 obszarów 

wymagających zmian10:  

dążenie by stowarzyszenia zwykłe stały się najczęściej stosowaną formą 

zrzeszania się Polaków, 

uproszczenie rejestracji stowarzyszeń: zwykłych i rejestrowych, 

umożliwienie stowarzyszeniom uproszczonej księgowości, 

nadanie członkom stowarzyszeń, zarówno osobom fizycznym, jak i praw-

nym większych praw, by stowarzyszenia mogły się federalizować, 

wyposażenie stowarzyszeń zwykłych w ułomną osobowość prawną, by 

mogły korzystać z innych niż składki źródeł finansowania, 

likwidacja nadzoru nad stowarzyszeniami w takiej jak obecnie formie, 

pozostałe zgłaszane kwestie m. in. możliwość zawieszenia działalności sto-

warzyszenia, przekształcenie go w inną formę a także zezwolenie cudzoziemcom 

na bycie członkami założycielami stowarzyszeń w Polsce, 

 

Istniejący przy Kancelarii Prezydenta zespół, który zajmował się 

problematyką finansowania organizacji pozarządowych został w 2012 r. prze-

kształcony w „Zespół ds. rozwiązań finansowych i prawnych w zakresie 

działalności społecznej i obywatelskiej” o poszerzonym składzie i zakresie zadań. 

W ramach tego zespołu utworzono Grupę roboczą ds. zmiany ustawy Prawo o 

stowarzyszeniach z udziałem zaproszonych przedstawicieli resortów rządowych i 

parlamentu, na czele z Piotrem Frączakiem z OFOP. Frączak jako 

przewodniczący na podstawie konsultacji OFOP opracował „Białą Księgę”, która 

zawierała wszystkie proponowane zmiany11. 

W Grupie roboczej oprócz ekspertów z organizacji (np. Ewa Kulik-

Bielińska z Forum Darczyńców, Katarzyna Sadło z Fundacji Rozwoju Spo-

łeczeństwa Obywatelskiego, Tomasz Schimank) pracowali prawnicy (doradcy 

organizacji pozarządowych, prawnicy z administracji publicznej, w tym z Mini-

sterstwa Sprawiedliwości). Te działania miały być gwarantem, że opracowany 

                                                      
10 Borowska M., 2012/2013. Jak biegły prace…, dz. cyt. 
11 Tamże. 
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przez stronę społeczną projekt będzie łatwiejszy do przyjęcia przez 

administrację12. 

W międzyczasie w maju 2012 r. do Marszałka Sejmu zgłoszono inny pro-

jekt nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach autorstwa Ruchu Palikota, którego 

propozycje wobec oczekiwań organizacji nie szły zbyt daleko i były ostro 

krytykowane przez organizacje. Po spotkaniu posłów-wnioskodawców z Grupą 

roboczą w październiku 2012 r., poseł sprawozdawca Robert Biedroń wycofał 

zgłoszony projekt13. 

Od tego momentu nad zmianami pracowała tylko wyłącznie Grupa 

robocza, przy czym nie było jeszcze wiadomo, kto będzie popierał tworzony 

projekt. Przypuszczano, że prawdopodobnie zgłosi go Prezydent. 

Po ponadrocznej pracy Grupy roboczej przygotowany został uzgodniony, w 

kompromisowej wersji projekt nowelizacji. W projekcie proponowane zmiany 

wynikały bezpośrednio z uwag i postulatów organizacji pozarządowych. 

Rozwiązania budzące w środowisku społeczników kontrowersje, nie znalazły się 

w proponowanej nowelizacji14. 

Najważniejsze przyjęte propozycje w projekcie nowelizacji dotyczyły15: 

– wzmocnienia roli rzeczniczej stowarzyszeń, 

– wzmocnienia roli członków, 

– uproszczenia rejestracji, 

– ograniczenia nadzoru, 

– ułatwienia likwidacji i przekształcenia stowarzyszenia, 

– wzmocnienia stowarzyszeń zwykłych, 

– rozstrzygnięcia kwestii podwójnej osobowości prawnej, 

– wzmocnienia kwestii podwójnej osobowości prawnej, 

– wzmocnienia procesów zarządczych. 

                                                      
12 Tamże. 
13 Tamże. 
14 Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie projektu nowelizacji 

ustawy Prawo o stowarzyszeniach, https://ofop.eu/aktualnosci/stanowisko-ogolnopolskiej-
federacji-organizacji-pozarzadowych-w-sprawie-projektu-noweliz, 25.07.2017. 

15 Nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach – ciąg dalszy prac w Sejmie, 
https://ofop.eu/aktualnosci/nowelizacja-ustawy-o-stowarzyszeniach-ciag-dalszy-prac-w-sejmie, 
25.07.2017. 
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Przygotowany projekt został szeroko skonsultowany w Kancelarii Pre-

zydenta i po niewielkich zmianach skierowany do Marszałka Sejmu przez 

prezydenta Bronisława Komorowskiego w dniu 17 grudnia 2014 r. Do re-

prezentowania tegoż projektu oraz prezydenckiego stanowiska w toku prac w 

Sejmie uprawniony został doradca Prezydenta RP Henryk Wujec. 

Dyskusja w Sejmie i poza nim 

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach podlegał „obróbce” 

przez ponad 4 lata. Wyszedł z inicjatywy środowiska organizacji pozarządowych, 

a jego założenia konsultowane były przez OFOP we wszystkich regionach Polski 

podczas spotkań, konferencji oraz przez Internet. Zaproszenia do konsultacji i 

ankieta on-line skierowana została do członków Federacji oraz do tysięcy 

organizacji pozarządowych znajdujących się w bazie Klon/Jawor. Jak 

wspomniano wcześniej kształt ostateczny projektu przedstawiono i przyjęto przez 

800 uczestników VI OFOP-u w 2011 r. Projekt wypracowany na podstawie tych 

założeń został szczegółowo przeanalizowany przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości. W pracach nad projektem ustawy dwóch ciał (Zespół ds. 

Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie Działalności Społecznej i 

Obywatelskiej Kancelarii Prezydenta RP oraz Grupy Roboczej ds. Stowrzyszeń) 

uczestniczyli przedstawiciele 35 stowarzyszeń, fundacji i organizacji 

pozarządowych. 

W zdecydowanej większości projekt spotkał się z aprobatą konsultujących 

organizacji, o czym świadczy m. in. list otwarty 8 Fundacji i 3 stowarzyszeń z 26 

sierpnia 2015 r. do posłanek i posłów zwłaszcza z Komisji Polityki Społecznej i 

Rodzinnej oraz do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaniepokojonych 

losami nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, nieskutecznym sposobem 

procedowania, który doprowadził do zawieszenia prac na nowelizację ustawy, m. 

in. z powodu braku wiedzy posłów o przebiegu dyskusji i prac merytorycznych w 

podkomisji, w której nie brali udziału. Podkreślano, że tempo procedowania 

projektu budzi obawy, że nowelizacja nie zostanie uchwalona w bieżącej kadencji 

Parlamentu, a prace nad nią zostaną przerwane, zgodnie z zasadą dyskontynuacji. 

Podkreślano w liście, że proponowane są kolejne zmiany w projekcie, które nisz-
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czą wcześniej zawarty kompromis i podważają sens przeprowadzonych kon-

sultacji społecznych i prac podkomisji16. List zakończono apelem o determinację 

w działaniach zmierzających do uchwalenia dobrej ustawy, odpowiadającej na 

potrzeby społeczne oraz zaoferowano w imieniu OFOP i pozostałych organizacji 

swoją pomoc i aktywność w dalszych pracach. 

Gdy w sierpniu Komisje odrzuciły sprawozdanie podkomisji nadzwyczaj-

nej, prezes OFOP Piotr Frączak na antenie Polskiego Radia powiedział, że 

posłowie „nie przyłożyli się do tej ustawy. Odrzucenie sprawozdania świadczy, 

jego zdaniem, że w podkomisji źle pracowano. Dowodem na nikłe 

zainteresowanie posłów tematem może być to, że na posiedzeniu pojawiało się 

czasem zaledwie dwóch parlamentarzystów. […]w deklaracjach wszyscy są za 

stowarzyszeniami, ale jeśli chodzi o działania, można odnieść wrażenie, że 

państwo nie wie, co zrobić z tymi organizacjami. Państwo najchętniej 

sprowadziłoby organizacje do klubów hobbystycznych, a nie do tego, co jest 

wpisane w ustawie o stowarzyszeniach, czyli właściwie państwowotwórczej 

roli”17. 

Należy także wspomnieć o akcjach podejmowanych przez oponentów no-

wej ustawy. W ich imieniu długoletni prezes Sztabu Ratownictwa Społecznej 

Krajowej Sieci Ratunkowej Jerzy Płókarz przez wiele miesięcy 2014 i 2015 r. 

„bombardował” mailami organizacje pozarządowe i stowarzyszenia w całej 

Polsce z fałszywymi twierdzeniami, że „nowelizacja narusza konstytucyjną 

wolność zrzeszania, że oznacza koniec stowarzyszeń i że służyć będzie partyku-

larnym interesom grupy cwaniaków […] Stowarzyszenia po wejściu w życie 

nowelizacji czeka apokalipsa. Proponowana w projekcie zmiana przepisów 

spowoduje masowe występowanie ludzi ze stowarzyszeń”18. 

Poseł Krystyna Pawłowicz głosiła prezydencki zamach na stowarzyszenia i 

konstytucyjną wolność. „Prezydencki projekt […] realizuje w wielu swych 

                                                      
16 Dobre prawo dla stowarzyszeń! List otwarty, 

https://www.petycjeonline.com/dobre_prawo_dla_stowarzyszen, 26.07.2017. 
17 Prezes OFOP. Posłowie nie przyłożyli się do ustawy, 

http://www.polskieradio.pl/7/1691/Artykul/1491164,Prezes-OFOP-poslowie-nie-przylozyli-sie-
do-ustawy, 27.07.2017. 

18 http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1661629.html, 27.07.2017. 
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pomysłach plan dalszego, uporczywego ograniczania konstytucyjnych praw i 

wolności obywatelskich. Tym razem wolności zrzeszania się. Większość 

głównych propozycji budzi wątpliwości, a niekiedy sprzeciw wobec psucia 

tradycyjnych, jasnych konstrukcji prawnych i zwiększania „policyjnego” 

nadzoru nad obywatelską aktywnością w najmniejszej nawet skali. Budzi protest 

wobec wymyślania ścieżek prawnych dla uwłaszczania się , co cwańszych 

członków stowarzyszenia, na majątku tych organizacji”19. 

Wraz z końcem kadencji Prezydenta RP B. Komorowskiego wygasł man-

dat przedstawiciela Prezydenta Henryka Wujca i proces legislacyjny został za-

trzymany. Od 6 sierpnia 2015 r. władzę objął nowy Prezydent RP Andrzej Duda, 

stąd 20 sierpnia 2015 r. OFOB skierował do niego pismo z prośbą o za-

interesowanie się losami procedowanej w Sejmie nowelizacji ustawy o sto-

warzyszeniach i wyznaczenie przedstawiciela w Komisji Sejmowej.  

23 września na 101 posiedzeniu Sejmu rozpoczęła się dalsza procedura nad 

omawianym projektem, by 25 września zakończyć się sukcesem, czyli 

uchwaleniem ustawy, a 1 października zaakceptowaniem przez Senat. 

W trakcie posiedzeń podkomisji i komisji sejmowych debaty sejmowej na 

84 i 101 posiedzeniu Sejmu toczyła się dyskusja nad proponowanym projektem 

ustawy. Jej realny przebieg odzwierciedlają wystąpienia wielu posłanek i posłów 

(w komisjach eksportów i przedstawicieli organizacji pozarządowych i 

stowarzyszeń) zarówno zwolenników jak i oponentów procedowanej ustawy. Oto 

wybrane najbardziej charakterystyczne wypowiedzi, które przedstawiono poniżej. 

Ujęto je w formie cytatów20. 

Hubert Izdebski (prof. prawa UW)  

„W nowelizacji z pierwotnego projektu wypadło wiele propozycji, m. in. 

osoby prawne nie utworzą stowarzyszenia, ciągle boimy się cudzoziemców w sto-

warzyszeniach, nie będzie możliwości zaskarżania do sądu uchwały stowa-

rzyszenia przez członka. Rezygnacja nastąpiła pod wpływem głosów krytycznych 

– pochodzących tylko częściowo od posłów czy przedstawicieli organizacji 

                                                      
19 Pawłowicz K., Uwaga: Prezydencki zamach na stowarzyszenia! Ogranicza konstytucyjne prawa i 

wolności obywatelskie, http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/227643-uwaga-prezydencki-zamach-
na-stowarzyszenia-ogranicza-konstytucyjne-prawa-i-wolnosci-obywatelskie, 28.07.2017. 

20 wypowiedzi pochodzą na posiedzeniach Sejmu: http://www.sejm.pl/Sejm7.nsf/wypowiedzi.xsp 



 

 

FONS 2017 / 3 - 4 (7) 

                      I. Artykuły 

82 

pozarządowych, głównie bowiem zgłaszanych na bieżąco przez regularnie 

uczestniczących w pracach podkomisji i komisji przedstawicieli Ministra 

Sprawiedliwości wskazanego jako przedstawiciela Rządu w pracach nad 

projektem. Chcę przy tym zwrócić uwagę na fakt braku oficjalnego stanowiska 

Rządu przez cały czas prac”. 

Joanna Bobrowska (PO)  

„Trzeba przekonać stowarzyszenia zwykłe, że zmiany nie są dla nich za-

grożeniem. Nie będzie problemu z tymi, które domagają się większych uprawnień 

– otrzymają je wraz z ułomną osobowością. Wiem, że nie wszyscy chcą zmian – 

części stowarzyszeń zwykłych wystarcza dzisiejszy model funkcjonowania. Jest 

co wyjaśniać. Wiem, że nie będzie łatwo przestawić się na myślenie, że można 

działać bez „papierka”, bez rejestracji, bez numeru, bez regulacji. Trudno 

zrozumieć, że organy państwa nie nakładają na aktywność społeczną w jej 

najprostszej formie skonkretyzowanej prawnej ramy. Ale tak powinno być – tak 

mają działać stowarzyszenia bez osobowości prawnej. W podobny sposób dzia-

łają już teraz struktury ochrzczone „ruchami nieformalnymi”.” 

Elżbieta Achinger (PO)  

„Możliwość ubiegania się o status pożytku, to będzie kolejna konsekwencja 

wejścia w obieg prawny, tj. uzyskania ułomnej osobowości i kolejna 

fundamentalna zmiana, ilustrująca jak bardzo nowe stowarzyszenia zwykłe różnić 

się będą od istniejących obecnie. 

Robert Maciaszek (PO)  

„Dziwi mnie, że oponenci projektu nowelizacji uważają, że stowarzyszenia 

będą działały lub będą musiały zmienić swoje statuty, by dostosować je do 

nowych zapisów, będą mieć na to cała 2 lata od wejścia w życie ustawy, co łącząc 

z faktem, że ustawa ma wejść w życie w ciągu pół roku od ogłoszenia – daje nam 

2,5 roku na dostosowanie statutów tam, gdzie jest to konieczne. Opór przed tym 

i alarmowanie, że trzeba zwołać walne zebranie, budzi zdziwienie. Przecież 

stowarzyszenie, jeśli chce nosić miano prawdziwie społecznej i obywatelskiej 

organizacji, powinno co jakiś czas zwoływać walne zebranie i dawać wszystkim 

członkom, jako swej najwyższej władzy – możliwość decydowania o strukturze, 

działaniach i władzach stowarzyszenia”. 
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Tomasz Głogowski (PO)  

„Skończy z praktykowaną obecnie patologiczną i schizofreniczną sytuacją, 

w której członkowie zarządu zatrudniani są jako koordynatorzy w projekcie, 

których sami jako zarząd nadzorują i kontrolują. Projekt jednoznacznie określa 

możliwość wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w 

związku z funkcją w zarządzie, a nie za sam fakt sprawowania funkcji członka 

zarządu, jak to przedstawiają oponenci projektu. […] Nikt, kto nie ma takiej 

potrzeby lub nie ma pieniędzy, statutu zmienić nie musi”. 

Lidia Gądek (PO)  

„Dlaczego boimy się cudzoziemców w stowarzyszeniach? Dotychczasowe 

przepisy niedające takiej możliwości są niezgodne z Konstytucją i wieloma 

regulacjami międzynarodowymi, bowiem prawo do zrzeszania się jest prawem 

człowieka, a nie obywatela – nie powinno więc być ograniczone, tak jak w 

dotychczasowych przepisach […]. Argumentacja polityków, że otwierając drogę 

do zrzeszania się cudzoziemcom ułatwimy działania terrorystyczne jest 

niepoważną i śmieszną”. 

Sławomir Piechota (PO)  

„Bez zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków, np. do zaciągania 

zobowiązań, możliwości działania stowarzyszenia są bardzo ograniczone. Taka 

niezdolność cechuje stowarzyszenia zwykłe dziś. Mogą zbierać składki i jest to 

jedyne źródło finansowania ich działań. Gdy chcą wynająć lokal, nie robią tego 

jako stowarzyszenie, może to zrobić wybrany członek, ale to on i tylko on będzie 

miał problem, jeśli powstaną zaległości czynszowe. Ułomna osobowość prawna 

pozwoli stowarzyszeniu wynająć lokal, bez podstawiania członka. Stowarzyszenie 

będzie mogło podpisać z samorządem umowę na realizację zadania publicznego. 

Poza tym stowarzyszenie przyjmie darowiznę albo zorganizuje zbiórkę 

publiczną”. 

Jacek Czerniak (PO)  

„Są stowarzyszenia zwykłe, które uwiera dotychczasowy gorset ustawy. To 

musi być rozluźnione. To musi być oferta także do nowo zakładanych 

stowarzyszeń. Alternatywa: stowarzyszeni zwykłe czy stowarzyszenie rejestrowe 

musi się stać w wyniku tego projektu ustawy”. 
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Henryk Siedlaczek (PO)  

„Decyzja projektodawcy mówi, aby sądem właściwym w sprawach o wpis 

do rejestru terenowych jednostek organizacyjnych z osobowością prawną był sąd 

miejscowo właściwy dla organizacji macierzystej. W związku z tym, czy ze 

względu na specyfikę niektórych stowarzyszeń nie warto byłoby zastanowić się 

nad wprowadzeniem możliwości wyboru pomiędzy zarządem stowarzyszenia 

bądź jego przedstawicieli reprezentujących jednostki stowarzyszenia zarówno w 

postępowaniu rejestrowym, jak i zatwierdzającym zmiany statutu 

stowarzyszenia?” 

Tadeusz Tomaszewski (SLD)  

„Projekt zakłada nowe uprawnienia dla stowarzyszeń zwykłych. Nie będzie 

jednak żadnego przymusu, by z nich nie skorzystać. Gdy stowarzyszenie 

stwierdzi, że dotychczas doskonale sobie radziło i realizowało cele, a także 

aktywnie działało wyłącznie w oparciu o składki, to proponowane przepisy 

pozwalają pozostać przy starym modelu. Wystarczy, że w regulaminie dokona 

samoograniczenia i zawęzi źródła finansowania tzn. środki. Lokalu też wynaj-

mować nie musi. Będzie jak było”. 

Zofia Popiołek (Twój Ruch)  

„Odpowiedzialność wszystkich członków wykończy stowarzyszenia. Nie 

tylko te zwykłe, ale również rejestrowe […] Członkowie stowarzyszenia nie 

rozróżniają czy są członkami stowarzyszenia zwykłego czy rejestrowego, a więc 

słysząc o odpowiedzialności będą na wszelki wypadek, bez wnikania 

w szczegóły, wypisywać się ze stowarzyszeń”. 

Marek Suski (PiS)  

„Procedowana ustawa nie jest spełnieniem marzeń. Jest za mało radykalna, 

bo po 26 latach obowiązywania ustawy powstałej w wyniku kompromisu 

Okrągłego Stołu, należało zmienić więcej, głębiej i odważniej”. 

Łukasz Zbonikowski (PiS)  

„Należy się zastanowić, czy dzisiaj jest potrzebna aż tak daleko idących 

zmian w Prawie o stowarzyszeniach. Ta ustawa funkcjonowała przez ćwierć 

wieku, i jest jedną z lepszych ustaw. Czy istnieje potrzeba tak istotnej zmiany, 

jeżeli chodzi o filozofię jej funkcjonowania […]. Tysiące organizacji, nie mówiąc 
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już o polskich obywatelach, realizowało się z mocy zapisów tej ustawy. 

Oczywiście dostrzegam wartość tego, że było to bardzo szeroko konsultowane 

przez dziesiątki, setki organizacji, że było to właściwie tworzone prze ich udziale 

[…] ale Wysoka Izba nie zawsze musi wprowadzać to, czego wprowadzenia chce 

zainteresowana strona. Te rozwiązania nie zawsze są bezpieczne i transparentne. 

Aby był ład i porządek, polskie państwo musi zapanować nad tym w swej 

przestrzeni prawnej”. 

Marta Nowak (PiS)  

„Na pewno są w tym projekcie zapisy, które będą ułatwiały prowadzenie 

działalności przez stowarzyszenie, natomiast są też zapisy, które budzą moje 

obawy. Pierwszy dotyczy tego, co miałoby umożliwić wypłatę prezesowi, 

wiceprezesowi itd. Jestem członkiem kilku stowarzyszeń i wiem, z jakim trudem 

zdobywa się środki. Stąd ten zapis jest dla mnie zapisem niebezpiecznym – to nie 

znaczy, że wszyscy będą nieuczciwie postępować, ale taka możliwość istnieje 

przy takim zapisie. Liczę na to, że rozstanie to w jakiś sposób uściślone […]. 

Uważam, że tam gdzie są pieniądze, powinniśmy mieć bardzo duże zaufanie, ale 

też powinna być wyraźnie zapisana forma kontroli”. 

Henryk Wujec (doradca Prezydenta RP)  

„Stowarzyszenia zwykłe w ogóle nie powinny być rejestrowane. To spadek 

po okresie komunizmu, kiedy inwigilowano wszelkie przejawy aktywności 

obywateli. Ma rację profesor Henryk Izdebski, że ten najbardziej pierwotny 

poziom zrzeszania się nie musi podlegać specjalnej regulacji. W ten sposób moż-

na działać bazując wyłącznie na gwarancji konstytucyjnej”. 

Jerzy Kozdroń (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości)  

„W imieniu rządu chciałbym zadeklarować daleko idącą pomoc i współpra-

cę przy procedowaniu przedłużonego przez pana prezydenta projektu nowelizacji 

ustawy o stowarzyszeniach. Co do zasady aprobujemy rozwiązania 

zaproponowane przez pana prezydenta w projekcie, natomiast w trakcie proce-

dowania będziemy zgłaszać szczegółowe uwagi co do niektórych rozwiązań, 

ponieważ uważamy, że niektóre rozwiązania trzeba dookreślić, doprecyzować, 

szczególnie jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności majątkowej przy 

stowarzyszeniach zwykłych czy ewentualnie przekształcaniu ich np. w spół-
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dzielnię socjalną, bo te spółdzielnie rządzą się niejako innym reżimem, inną 

ustawą”.  

Paweł Sajak (PSL)  

„Państwo nie powinno interesować się tym, że kilka osób zbiera się razem i 

postanawiają coś zrobić, bazując tylko na swoich pieniądzach, tj. składkach lub 

wyłącznie w oparciu o własne chęci czy pracę. Informowanie o tym starosty jest 

reliktem przeszłości, poprzedniej epoki. Swoboda działania w tej najprostszej 

formie może być oparta wyłącznie o zapisy Konstytucji, dotyczące wolności 

zrzeszania się”. 

Józef Rojek (Sprawiedliwa Polska)  

„Kieruję do Pana Marszałka moją wątpliwość, która dotyczy zapisów w 

projekcie ustawy mówiących o tym, że cudzoziemcy mieszkający w Polsce, 

mieszkający poza granicami, mogą zakładać stowarzyszenia i rejestrować je w 

Polsce. Mamy obawy, że może to być niebezpieczne, szczególnie w dzisiejszych 

czasach, kiedy przepraszam, są stosowane niebezpieczne podchody w sposób 

bezprecedensowy. To dzisiaj widzimy. Moje obawy dotyczą właśnie tego 

przepisu” 

Edward Siarka (Sprawiedliwa Polska)  

„Myślę, że liczba osób zakładających stowarzyszeń jest trochę demo-

nizowana, niemniej uznajemy, że propozycja by było to 7 osób, jest godna uwagi i 

może to być przydatne dla stowarzyszeń nierejestrowych […]. Oczywiście 

największe problemy stowarzyszenia mają w kontaktach z sądem rejestrowym. 

To jest naprawdę bariera, która w tej chwili w bardzo poważny sposób ogranicza 

rozwój różnego rodzaju organizacji społecznych, stąd propozycja zwolnienia tych 

organizacji chociażby z opłat związanych ze zmianą statutu czy członków zarządu 

jest godna uwagi”. 

Tomasz Jagiełło (poseł niezrzeszony)  

„Jeden z głównych postulatów strony społecznej uwzględnionych w pro-

jekcie zmian dotyczył zmniejszenia do siedmiu liczby osób z osobowością prawną 

wymaganej do założenia stowarzyszenia. Pytam, co stało na przeszkodzie, by 

zmniejszyć liczbę wyżej wymienionych osób do dwóch, jak to ma miejsce we 

Francji czy Belgii, czy trzech – jak w przypadku stowarzyszeń zwykłych […]. 
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Czy dopuszczając możliwość zatrudnienia członków stowarzyszenia, nie 

będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem quasi-firm w formie stowarzyszeń, 

czyli wypaczeniem idei stowarzyszania się”. 

Jerzy Płókarz (Prezes Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej)  

„Wprowadzenie możliwości zaciągania zobowiązań przez stowarzyszenia 

zwykłe spowoduje możliwość powstania poważnego zadłużenia takiego 

stowarzyszenia, a co za tym idzie, osobistą odpowiedzialność własnym majątkiem 

członków. Takie rozwiązanie spowoduje masowe występowanie ludzi ze 

stowarzyszeń. Ponadto należy się spodziewać, że ludzie zaczną nie tylko 

występować ze stowarzyszeń zwykłych, ale również ze stowarzyszeń 

rejestrowych, bo statystyczny obywatel nie będzie analizował statusu prawnego 

stowarzyszenia”. 

Przebieg procesu legislacyjnego 

Prezydencki projekt dotyczący ułatwienia obywatelom rejestrowania i dzia-

łania stowarzyszeń, zwłaszcza przez zmniejszenie liczby osób koniecznych do ich 

założenia i zwiększenie uprawnień tzw. stowarzyszeń zwykłych mogących 

organizować zbiórki publiczne oraz ubiegać się o dotacje i zawierać umowy 

prawne 17 grudnia 2014 r. wpłynął do Sejmu do rąk Marszałka Radosława 

Sikorskiego, a 18 grudnia został skierowany do I czytania na 84 posiedzeniu 

Sejmu. 
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Przebieg procesu legislacyjnego prezydenckiego projektu ustaw o zmianie 

ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw prezentuje rys. 

1. 

Rys. 1.: Etapy procesu legislacyjnego ustawy Prawo o stowarzyszeniach 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3019 

 

Po I czytaniu projekt został skierowany do: 

– Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 

– Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

 

Dodatkowo zgłoszono 2 wnioski: o skierowanie projektu do Komisji 

Polityki Społecznej i Rodziny oraz o wyłączne skierowanie projektu do Komisji 

Nadzwyczajnej. Wniosek pierwszy uzyskał akceptację (448 głosów za), zaś drugi 

odrzucono (283 głosów przeciw). 



 

 

FONS 2017 / 3 - 4 (7) 

I. Artykuły                       

89

Po I czytaniu rozpoczęły się prace w komisjach: 

– 9 lipca i 9 września przedstawiono poprawki Podkomisji Nadzwy-

czajnej do rozpatrzenia przedstawionego projektu przez Prezydenta RP 

kierowanej przez Tadeusza Tomaszewskiego. 

– 10 lipca zaprezentowano sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wnoszące wnio-

sek o uchwalenie procedowanego projektu. 

 

Kolejno na posiedzeniu Sejmu nr 101 w dniu 23 września 2015 r. ma 

miejsce II czytanie kończące się decyzją o ponowne skierowanie projektu do 

komisji w celu przedstawienia sprawozdania. Projekt trafia do Komisji Polityki 

Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Toczy się intensywna praca w ww. komisjach po II czytaniu, efektem czego 

jest ich sprawozdanie zaprezentowane 24 września, w którym zaproponowano 

przyjąć wszystkie zgłaszane poprawki.  

Nazajutrz ma miejsce III czytanie i głosowanie nad całością projektu. Usta-

wę uchwalono (285 głosów za, 134 – wstrzymujące się, 5 – przeciw). Od głoso-

wania wstrzymało się 112 posłów PiS i po 6 z ZP i posłów niezależnych21. 

25 września ustawę przekazano Marszałkowi Senatu Bogdanowi Boruse-

wiczowi, a 28 września Prezydentowi Andrzejowi Dudzie. 

Na posiedzeniu Senatu dniu 1 października 2015 r. nie wniesiono poprawek 

do ustawy w związku z czym 5 października została przekazana Prezydentowi do 

podpisu, co uczyniło 26 października 2015 r. 

Kalendarz wprowadzania przepisów omawianej ustawy przedstawia się 

następująco: 

– 4 grudzie 2015 r. – obowiązują przepisy dotyczące zwolnienia z opłaty 

za zamieszczanie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym22 

(14 dni od ogłoszenia). 

                                                      
21 http://www.sejm.gov.pl, 26.07.2017. 
22 Art. 4 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1923). 
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– 20 maj 2016 r. – obowiązują wszystkie przepisy ustawy z wyjątkiem 

tych, które mają wpisaną inną datę wejścia w życie23 (6 miesięcy od 

ogłoszenia). 

– 1 styczeń 2017 r. – przepisy wprowadzające procedurę przekształcenia 

się stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe24 (data za-

pisana w nowelizacji nie zależy od publikacji). 

– 20 maja 2018 r. – czas na pełne dostosowanie się do nowego kształtu 

Prawa o stowarzyszeniach (24 miesiące od głosowania). 

Podstawowe zmiany  

w ustawie z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 

wprowadzonych nowelizacją z 25 września 2015 r. 

– analiza porównawcza  

Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 2015 r. wprowadza cały 

szereg ułatwień i liberalizuje regulacje dotyczące stowarzyszeń rejestrowych, jed-

nocześnie zapewniając atrakcyjność mniej dotąd sformalizowanej formie stowa-

rzyszeń tj. stowarzyszeniom zwykłym. Założeniem wprowadzonej nowelizacji 

było bowiem zapewnienie możliwości realnego wyboru obywatelem pomiędzy 

dwoma podstawowymi rodzajami stowarzyszeń, czyli stowarzyszeń z osobowoś-

cią prawną oraz bez tej osobowości prawnej. Dotąd stowarzyszenie zwykłe miało 

bardzo niewielkie możliwości funkcjonowania co nagminnie prowadziło do wy-

boru stowarzyszenia z pełną osobowością prawną. 

W niniejszym podrozdziale zostaną zaprezentowane najważniejsze zmiany 

w powyższej ustawie oraz wynikające z nich konsekwencje25. 

 

 

 

 

                                                      
23 Tamże, art. 4 pkt. 1 i 2 oraz art. 1 pkt. 22, art. 3, art. 4 pkt. 3 i art. 5 pkt. 1. 
24 Tamże, art. 1 pkt. 22, art. 3, art. 4 pkt. 3 oraz art. 5 pkt. 1. 
25 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ust. cyt. oraz Ustawa z dnia 25 

września 2015 r. o zmianie ustawy…, ust. cyt. 
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Tab. 1. Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy  

Prawo o stowarzyszeniach 

Stowarzyszenia rejestrowe 

do 20 maja 2016 od 20 maja 2016 

Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach 

mogło podlegać ograniczeniom przez 

ustawy zapewniające bezpieczeństwo i 

porządek publiczny, moralność publiczną, 

ochronę zdrowia, prawa i wolności innych 

osób 

W ramach celów statutowych 

stowarzyszenie może reprezentować 

interesy zbiorowe swoich członków 

wobec organów władzy publicznej 

Co najmniej 15 osób może założyć 

stowarzyszenie 

Do założenia stowarzyszenia 

wystarcza co najmniej 7 osób 

Do założenia stowarzyszenia musi być 

powołany komitet założycielski 

Komitet założycielski nie jest 

obowiązkowy. Można powołać od 

razu zarząd stowarzyszenia 

Brak przepisu przewidującego możliwość 

wynagradzania członków zarządu 

stowarzyszenia 

Członek zarządu może otrzymywać 

wynagrodzenie lecz nie z faktu bycia 

członkiem zarządu, a za faktyczne 

czynności związane z pełnioną 

funkcją, o ile przewiduje taką 

możliwość statut 

Zatrudnienie członków stowarzyszenia nie 

jest jasne 
Ustawa daje takie prawo 

Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia 

rozpoznawany niezwłocznie, a 

rozstrzygnięcie następuje nie później niż 

3 miesiące od daty złożenia wniosku 

Zaostrzone ogólne przepisy ustawy o 

KRS. Wniosek o wpis sąd rejestruje 

do 7 dni od dnia wpływu do sądu 
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Na etapie zakładania stowarzyszenia 

nadzór starosty lub prezydenta miasta na 

prawach powiatu (dłuższy okres rejestracji 

w KRS) 

Brak nadzoru na etapie zakładania 

(szybsza rejestracja w KRS). Tylko 

sąd ocenia poprawność statutu i 

innych dołączonych dokumentów a 

starosta lub prezydent właściwy dla 

siedziby stowarzyszenia zostaje 

poinformowany przez sąd rejestrowy 

już po dokonanej rejestracji 

stowarzyszenia. Organ nadzoru nie 

bierze udziału w postępowaniu 

rejestracyjnym 

Sąd rejestrowy odmawia rejestracji 

stowarzyszenia, gdy nie spełnia ono 

warunków wymaganych w statucie 

Sąd rejestrowy nie odmawia lecz 

oddala wniosek o wpis do KRS, gdy 

nie spełnia wymaganych warunków 

Różna praktyka sądów rejestrowych 

dotycząca konieczności opłaty za wniosek 

o zmianę wpisu. Nawet stowarzyszenie nie 

prowadzące działalności gospodarczej 

musiało się liczyć z wezwaniem do 

wniesienia opłaty  

Postępowanie dotyczące wpisu lub 

jego zmiany oraz terenowej 

jednostki organizacyjnej do rejestru 

stowarzyszeń KRS jest wolne od 

opat sądowych 

brak zapisu 

Wprowadzenie wymogu określenia 

w statucie warunków do spełnienia 

by terenowa jednostka organizacyjna 

mogła uzyskać osobowość prawną, 

gdy taką możliwość przewiduje 

statut. Dookreślono, że ta jednostka 

działa na podstawie statutu 

organizacji macierzystej, a w razie 

jej likwidacji majątek pozostaje 

majątkiem stowarzyszenia. 
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brak zapisu 

Możliwość wprowadzania do 

jednostki terenowej z osobowością 

prawną zarządu komisarycznego 

uchwałą określanego w statucie 

organu stowarzyszenia, gdy jej 

funkcjonowanie rażąco narusza 

przepisy prawne i statutu, gdy tak 

stanowi statut 

Brak określenia kto podpisuje umowy 

pomiędzy stowarzyszeniem członkami 

jego zarządu 

W umowach między 

stowarzyszeniem a członkiem 

zarządu oraz ewentualnych sporach 

z nim stowarzyszenie reprezentuje 

członek organu kontroli wewnętrznej 

wskazany w uchwale tegoż organu, 

bądź powołany uchwałą zebrania 

walnego (zebranie delegatów) 

pełnomocnik 

Stowarzyszenia zwykłe 

Nie ma osobowości prawnej – nie może 

nabywać praw i zaciągać zobowiązań 

Uzyskuje status tzw. niepełnej osoby 

prawnej (ułomna osobowość 

prawna). Przysługuje mu zdolność 

prawna i zdolność do czynności 

prawnych. We własnym imieniu 

może nabywać prawa, w tym 

własność i inne prawa rzeczowe, 

zaciągać zobowiązania, pozywać 

oraz być pozwane. 

Za zobowiązania odpowiadają wszyscy 

członkowie 

Za zobowiązania odpowiada 

stowarzyszenie, a w drugiej 
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kolejności wszyscy członkowie 

Nie może posiadać majątku – to co 

posiada należy do członków np. umowę o 

wynajem lokalu zawiera członek 

stowarzyszenia i sam odpowiada, gdy 

powstają zaległości w opłacie za czynsz 

Może posiadać majątek np. zakupić 

lokal. Gdy np. wynajmuje lokal 

umowę zawiera stowarzyszanie i to 

ono odpowiada swoim majątkiem, 

gdy pojawią się zaległości 

w opłatach za jego czynsz 

Zakładający stowarzyszenie (3 osoby) 

uchwalają regulamin określając cel, teren, 

środki działania, siedzibę i reprezentanta 

stowarzyszenia 

Poszerzenie informacji muszących 

znaleźć odbicie w regulaminie. 

Pojawia się także możliwość 

powołania zarządu, co jest nowum 

wiążącym się z pozyskaniem statusu 

niepełnej osoby prawnej (możliwość 

działania przez organ). Gdy 

powołuje się zarząd regulamin musi 

uwzględniać przepisy wiążące się z 

tym organem (ilość członków, 

kadencja, kompetencje itp.) Może 

mieć organ kontroli wewnętrznej 

(Komisja Rewizyjna) 

Brak przepisu o obowiązku rejestracji 

stowarzyszenia w ewidencji. O utworzeniu 

stowarzyszenia jego założyciele tylko 

informują pisemne właściwy organ 

nadzoru 

Reprezentujący stowarzyszenie bądź 

zarząd na piśmie składają organowi 

nadzoru właściwego ze względu na 

siedzibę stowarzyszenia wniosek o 

wpis do ewidencji stowarzyszeń 

zwykłych. Wniosek o wpis nie 

podlega opłacie. Termin 

rozpatrzenia to 7 dni. 
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Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją 

działalność ze składek członkowskich 

Poszerzenie możliwości pozyskania 

środków finansowania. Może 

korzystać z dotacji, darowizn, 

zapisów, majątku stowarzyszenia 

oraz ofiarności publicznej. 

Warunkiem ww. uprawnień jest wpis 

dla własnej miejscowo ewidencji. 

Stowarzyszenie założone przed 

wejściem ustawy bądź po jej 

wejścia, lecz nie wpisane do 

ewidencji są finansowane na 

dotychczasowych zasadach (składki 

członkowskie). 

Nie może ubiegać się o statut organizacji 

pożytku publicznego 

Stowarzyszenie zwykłe na zasadach 

zwartych w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie 

może starać sie o status organizacji 

pożytku publicznego i związane z 

tym przywileje 

Stowarzyszenie zwykłe nie może 

przekształcić się w stowarzyszenie 

rejestrowane w KRS 

Po spełnieniu wymogów może 

przerejestrować się do KRS 

Posiada ograniczoną zdolność sądową Może pozywać i być pozywane 

Organ nadzoru może żądać odpisów 

uchwał walnego zebrania, także 

niezbędnych wyjaśnień od władz 

stowarzyszenia 

Żądanie jak dotąd, lecz teraz organ 

nadzoru musi wskazać uzasadnienie 

tego żądania 

Źródło: Nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach…, dz. cyt. oraz Ustawa z dnia 7 

kwietnia 1989 r., ust. cyt. 

 



 

 

FONS 2017 / 3 - 4 (7) 

                      I. Artykuły 

96 

Efekty Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw w 

świetle badań 

Założenia metodologiczne 

Zorganizowany przebieg planowanych oraz świadomie podejmowanych 

czynności badawczych wraz z jej poznawczymi wartościami dał początek teorii i 

praktyce, którą zajmuje się nauka nazywana metodologią. Jest nauka 

o „czynnościach poznawczych badań naukowych oraz wytworach poznawczych 

tych czynności. Szczególnym zainteresowaniem metodologii są metody badawcze 

i ich wytwory w postaci faktów, czyli uzyskanych informacji”26. 

Badanie winno być prowadzone według schematu obejmującego nieod-

zowne, określone czynności, a pierwszą jest określenie przedmiotu badań. Według 

Jerzego Brzezińskiego jest to „wskazanie obiektu i zjawisk, o których chcemy 

formułować sądy w procesie badania przy czym przedmiotem badania są owe 

przedmioty i zjawiska”27. 

Na potrzeby niniejszego opracowania przedmiot badań określono 

następująco: 

Przedmiot badań: Funkcjonowanie nowelizacji ustawy  

Prawo stowarzyszeń z 25 września 2015 r. wśród działaczy stowarzyszeń. 

Poza ustaleniem przedmiotu badań, badania własne muszą być określone 

przez cel, któremu są podporządkowane, a ten to „rodzaj efektu, który zamie-

rzamy osiągnąć w wyniku badań […] określenia do czego zmierza badacz”28. 

Według powyższego zalecenia za cel główny w prowadzonych badaniach 

uznano: 

Cel główny badań: Diagnoza ocen nowelizacji ustawy  

Prawo o stowarzyszeniach z 25 września 2015 r. przez działaczy 

stowarzyszeń. 

                                                      
26 Apanowicz J., Metodologia ogólna, Bernardinum, Gdynia 2002, s. 9.  
27 Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Wyd. 6., Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2016, s. 94. 
28 Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, „Żak”, Warszawa 2010, s. 62. 
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Cel główny umożliwił przyjęcie problemów badawczych, przez które Jerzy 

Apanowicz rozumie „w znaczeniu potocznym jest zadaniem wymagającym 

rozwiązania, często natychmiastowego rozstrzygnięcia, gdyż wymaga tego 

sytuacja […], kiedy wiedza obiektywnie istnieje tylko, że my jej nie znamy i pow-

staje potrzeba jej poznania (uzyskania kompetencji)”29. Mówiąc najprościej, jest 

to uświadomienie sobie pytań badacza, na które poszukuje odpowiedzi. 

Po przyjęciu przedmiotu oraz celu badań przystąpiono do określenia 

problemu badawczego. W metodologii „problem badawczy to tyle, co pewne 

pytanie lub zespól pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie”30. Jerzy 

Apanowicz graficznie problem badawczy przedstawia następująco (rys. 8). 

W prowadzonym badaniu podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na nastę-

pujące pytanie. 

Problem główny: Jak oceniana jest zmieniona ustawa Prawo o 

stowarzyszeniach przez działaczy stowarzyszeń i jakie tendencje obserwuje 

się w tym zakresie. 

Na podstawie powyżej sformułowanego problemu głównego badań, 

poszukiwano odpowiedzi na pytania szczegółowe: 

Z jakimi problemami boryka się badane stowarzyszenie oraz jakie są jego 

mocne i słabe strony. 

Po co wprowadzono nową konstrukcję prawną stowarzyszenia zwykłego? 

Jakie skutki spowodowała nowelizacja przepisów? 

Jaka jest opinia badanych stowarzyszeń o dokonanej nowelizacji? 

 

Z problemu głównego i problemów szczegółowych prowadzonego badania 

jasno wynikała ogólna hipoteza badawcza, stanowiąca odpowiedzi na pytanie 

zwarte w problemie głównym. Oto ona: 

Hipoteza główna: Najprawdopodobniej dokonana nowelizacja ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach jest materią ocenianą pozytywnie, pomimo wielu 

niedoskonałości. 

                                                      
29 Apanowicz J., Metodologia ogólna, dz. cyt., s. 43. 
30 Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2000, s. 103. 
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Należy dodać, iż według metodologii, hipoteza to „przypuszczenie wysu-

nięte w celu objaśnienia jakiegoś zjawiska, którego prawdziwość lub fałszywość 

rozstrzygamy na podstawie danych zdobytych w określony sposób”31. 

Problematyka niniejszej pracy oraz prowadzonych badań wymusiła przy-

jęcie odpowiedniej metody oraz narzędzia, celem uzyskania pożądanych danych 

umożliwiających ich analizę. Przez metodę rozumiemy „sposób gromadzenia 

wiedzy o cechach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice badanych zja-

wisk społecznych”32.  

Wiedzę uzyskano metodą czynną będącą bezpośrednimi, indywidualnymi 

wywiadami z władzami stowarzyszeń funkcjonujących na terenie powiatu mie-

leckiego. W tym przypadku zastosowano wywiad telefoniczny będący rozmową 

bez osobistego spotkania się. Sondaż był wywiadem bezpośrednim, 

zogniskowanym ustrukturyzowanym. Badanie telefoniczne przeprowadzono w 

dniach 26 lipiec – 4 sierpień 2017 r. obejmując nim 16 stowarzyszeń zwykłych 

oraz 38 stowarzyszeń rejestrowych. W badaniu zastosowano wybór celowy. 

W sondażu odmówiło udziału 11 stowarzyszeń na podjętą próbę do 65 

organizacji. Numery telefonów uzyskano dzięki uprzejmości Starostwa 

Powiatowego w Mielcu oraz starań autora niniejszej pracy. Biorącym 

udział w badaniu zadano 4 pytania będące odzwierciedleniem pytań szcze-

gółowych stworzonych na podstawie problemu głównego, które za-

prezentowano powyżej. 

Oprócz ww. sondażu przeprowadzono wywiady z: kierownikiem Biura 

Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu (J. M.-Rz33) oraz 

prowadzącą ewidencję stowarzyszeń M. G., a także prezesem Stowarzyszenia 

„Nasz Mielec” (B. B.) i Stowarzyszenia „Nowe Życie” (B. K.). 

Na badanym terenie powiatu mieleckiego działa aktualnie 187 sto-

warzyszeń rejestrowych i 29 stowarzyszeń zwykłych. 

Okres istnienia badanych stowarzyszeń przedstawia wykres 1. 

 

                                                      
31 Sołoma L., Metody i techniki badań socjologicznych, Wyd. 2 rozsz. i popr., Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005, s. 16. 
32 Tamże, s. 39-40. 
33 udzielający wywiadu nie wyrazili zgody na publikację ich nazwisk. 
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Wykres 1.: Okres istnienia badanych stowarzyszeń. %=100 

Źródło: Badanie własne 

 

Ponad połowa badanych stowarzyszeń (54%) została założona w okresie 

ostatnich 6-10 lat. Niecała 1/3 (27%) funkcjonuje do 5 lat, a około 1/5 (19%) 11 

lat i więcej. 

W środowisku miejskim działa 10 stowarzyszeń zwykłych i 17 stowa-

rzyszeń rejestrowych, zaś w środowisku wiejskim 6 stowarzyszeń zwykłych i 21 

rejestrowych – wykres 2 i 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres. 2. Środowisko działania badanych stowarzyszeń zwykłych. %=100 

Źródło: Badanie własne 
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Wykres. 3. Środowisko działania badanych stowarzyszeń rejestrowych. %=100 

Źródło: Badanie własne 

 

Pola działania obydwu rodzajów badanych organizacji prezentuje wykres 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres. 4. Pola działania badanych organizacji. %=100 

Źródło: Badanie własne 

 

Badane stowarzyszenia działają na polu 8 głównych dziedzin, z czego naj-

więcej to rozwój lokalny (46,3%), kultura i sztuka (16,7%) oraz ochrona zdrowia 
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(11,1%). Kolejne dziedziny to religia (7,3%), edukacja i wychowanie oraz hobby 

(po 5,6%), ekologia i sprawy pracownicze (po 3,7%). W badaniach nie uwzględ-

niono stowarzyszeń i klubów sportowych funkcjonujących w oparciu o oddzielne 

przepisy.  

Badanych respondentów ze względu na płeć przedstawia wykres 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres. 5. Respondenci według płci. N=54. %=100 

Źródło: Badanie własne 

 

Wśród badanych przedstawicieli stowarzyszeń większość stanowią kobiety 

(55,6%). Mężczyźni to 44,4% ogółu. 

Strukturę wiekową zawiera wykres 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres. 6. Respondenci według wieku. N=54. %=100 

Źródło: Badanie własne 
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Największą ilość wśród członków stowarzyszeń stanowią osoby w wieku 

30-60 lat (55,6%) oraz w wieku do 30 lat (24,1%). Ponad 1/5 (20,3%) w stowa-

rzyszeniach to najstarsi członkowie, którzy ukończyli 60 rok życia. 

Chcąc scharakteryzować badawne stowarzyszenia, sprawdzono ich liczeb-

ność – wykres 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres. 7. Średnia liczba członków badanych stowrzyszeń. N=54. %=100 

Źródło: Badanie własne 

 

Średnio badane stowarzyszenia zwykłe liczą 21 członków, a stowarzysze-

nia rejestrowe 28. W stosunku do 2012 r. liczby te zmniejszyły się. Obecnie jest 

średnio mniej o 6 członków w stowarzyzeniach zwykłych i o 8 członków w sto-

warzyszeniach rejestrowych. 

Analiza zmian w składach zarzadów obecnych stowarzyszeń w stosunku do 

poprzedniej kadencji zawiera wykres 8. 

Wykres. 8. Rotacja składów zarządu 

w stosunku do 

poprzedniej kadencji. 

N=54. %=100 

Źródło: Badanie własne 
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Okazuje się, iż w zdecydowanej większości stowarzyszeń (66,6%) w ist-

niejących zarządach następują tylko minimalne zmiany w kolejnych kadencjach, 

podyktowane najczęściej zaawnsowanym wiekiem lub chorobą dotychczasowych 

członków. W 1/5 (22,2%) stowarzyszeń następuje liczna rotacja składów 

zarządów (wprowadzane są młode osoby). W 11,2% badanych stowarzyszeń 

istniejących zarząd jest pierwszym od momentu utworzenia stowarzyszenia. 

Chcąc uzyskać pełny obraz charakteryzujący stowarzyszenia zapytano 

respondentów o przyczyny powołania ich stowrzyszenia – wykres 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 9. Przyzczyny powołania stowarzyszeń. N=54. %=100 

Źródło: Badanie własne 

 

Największa ilość respondentów w tworzeniu stowarzyszena kierowała się 

chęcią zrobienie czegoś konkretnego dla środowiska lokalnego (44,4%) oraz po-

trzebę aktywnego działania (25,9%). 1/5 (20,4%) poprzez przynalezność do sto-

warzyszena chciała wypełnić w ten sposób nadmiar swojego czasu wol-

nego, a 1/0 (9,3%) zapragnęła poszerzyć swoje hobby w większym gronie osób. 

Problemy stowarzyszeń – mocne i słabe strony 

Realizując zaplanowane badania, na wstępie podjęto próbę zdiagnozowania 

codziennych problemów funkcjonujących stowarzyszeń, oczekując, czy wśród 

zgłaszanych trudności znajdą się te, które powiązane są z przepisami formalno-

prawnymi. Wyniki zwiera wykres 10. 
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Wykres 10. Podstawowe problemy badanych stowarzyszeń. % liczba wskazań. N=54 

Źródło: Badanie własne 

 

Badane stowarzyszenia w swoim codziennym działaniu muszą zmierzyć 

się z różnorodnymi problemami. Najbardziej odczuwalne to te wiążące się 

z zapleczem finansowym. Prawie 3/4 badanych stowarzyszeń (74,1%) określa 

swoją sytuację finansową jako złą bądź bardzo zła, ma trudności w pozyskiwaniu 

środków finansowych, sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań, z czego 

40,7% ma duże trudności w dostępie do odpowiedniego lokalu. Ten problem w 

opinii badanych jest bardzo odczuwalny zagrażając płynności finansowej 

stowarzyszeń. Znikoma ilość wypracowuje środki finansowe we własnym 

zakresie przeznaczając je na działalność statutową. Tylko 4 badane 

stowarzyszenia rejestrowe (10,5%) prowadzi działalność gospodarczą, podczas 

gdy środki publiczne są dochodem dla ponad połowy tego rodzaju organizacji 

(52,6%). 



 

 

FONS 2017 / 3 - 4 (7) 

I. Artykuły                       

105

Kolejny problem nawiązujący do finansów wiąże się ze zmniejszającą się 

liczbą sponsorów i darczyńców (53,1% wskazań). Z wypowiedzi przedstawicieli 

stowarzyszeń wynika, że darowizny od firm prywatnych i instytucji to około 1/3 

dochodów, a od osób prywatnych na podobnym poziomie. 

Odczuwalnym problemem jest brak osób chętnych do bezinteresownego 

angażowania się w działalność (50% wskazań). O nienajlepszym stanie zaplecza 

społecznego świadczy fakt, iż według uzyskanych danych średnio 30% członków 

stowarzyszeń to tzw. członkowie „wirtualni”. Formalnie są członkami, lecz nie 

biorą udziału w zebraniach, często nie płacą składek, a ich kontakty ze stowa-

rzyszeniem są sporadyczne lub żadne. 

Poważne trudności powodują znużenie, zmęczenie i wypalenie założycieli 

i liderów stowarzyszeń (29,6% wskazań). Brakuje także nowych osób chętnych 

do wstąpienia do stowarzyszeń. 

Na problemy we współpracy z administracją publiczną (chodzi o samorząd 

lokalny) narzeka wiele stowarzyszeń, a 44,4% z pośród nich doświadcza nadmier-

nego jej rozbudowania. Stosunkowo najczęściej problemy pojawiają się przy 

ocenie reakcji administracji lokalnej na własne inicjatywy stowarzyszeń (propo-

zycje innowacyjnych działań lub uchwał), umowy partnerskie z samorządem (np. 

projekty unijne) czy konsultowanie uchwał lub innych dokumentów. 

Badani wskazują na nieprzystające do realiów przepisy prawa, co skutkuje 

brakiem elastyczności, przywiązaniem urzędników do nadmiernie rozbudowa-

nych procedur biurokratycznych. Zdaniem stowarzyszeń skomplikowane formal-

ności nie pełnią roli służebnej wobec podejmowanych przez nie przedsięwzięć, 

tylko nad nimi dominują. Oprócz tego urzędnicy są nieelastyczni, prawo stosują 

dosłownie, zasłaniając się ustawami, nie rozumiejąc różnic, które wynikają z innej 

specyfiki stowarzyszeń. 

Prawie 1/3 przedstawicieli stowarzyszeń wskazuje niedoskonałość bądź 

brak przepisów regulujących odpowiedzialność członków zarządu (29,6% wska-

zań), a 27,7% wymienia trudności z formalnymi procedurami koniecznymi do 

rozpoczęcia działań stowarzyszenia. Dla 1/4 (25,9%) przepisy o stowarzyszeniach 

są nieadekwatne do panujące rzeczywistości. 
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Powyżej wskazane trudności świadczą, że grupa 25-30% badanych stowa-

rzyszeń nie zapoznała się dogłębnie ze zmianami przepisów dotyczących 

stowarzyszeń, zawartych w nowelizacji ustawy z 1989 r. 

Stowarzyszenia działające w różnych obszarach różnią się stopniem doś-

wiadczanych trudności. 25,9% narzeka na konkurencję ze strony innych 

podobnych stowarzyszeń (np. stowarzyszeń rozwoju lokalnego), a 14,8% na 

niekorzystny ich wizerunek w opinii publicznej. 

Dokonany powyżej przegląd problemów stowarzyszeń, które poddano ba-

daniu, nie wyczerpuje oczywiście tematu, pokazuje jednak największe trudności 

z którymi muszą się zmierzyć w obszarach dotyczących finansów, społecznego 

zaplecza działań, współpracy z administracją publiczną oraz kwestii for-

malnoprawnych. Pokazuje również, że część problemów wymaga zwiększonego 

wysiłku, zwłaszcza w znajomości bieżących przepisów dotyczących współpracy z 

samorządem lokalnym i funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. 

Mocne i słabe strony swoich stowarzyszeń wskazane przez respondentów 

prezentują wykresy 11 i 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 11. Mocne strony stowarzyszeń 

Źródło: Badanie własne 
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Stowarzyszenia najczęściej do swoich mocnych stron zaliczały entuzjazm 

i zaangażowanie (70,3%), potencjał wiedzy fachowej doświadczenie zawodowe 

swoich członków (66,7%) oraz zakres swojej działalności tj. szybkość i sprawność 

działania (62,9%), system organizacji stowarzyszenia (59,2%) i rozwój procesu 

integracji (53,7%). W przypadku ponad połowy stowarzyszeń (51,8%) największą 

zaletą według ich samych jest baza lokalowa i sprzętowa, a dla ¼ (24,1%) 

umiejętność pozyskiwania środków finansowych na cele statutowe. 

Do słabych stron w zdecydowanej większości (76,9%) stowarzyszenia 

zaliczają małą ilość środków własnych, słabą współpracę z sektorem biznesowo-

prywatnym (53,7%) oraz niski poziom świadomości o dostępności źródeł 

finansowania, co według nich jest rezultatem braku doświadczenia w tej materii.  

Kolejną słabą stroną wskazywaną przez pytane stowarzyszenia, są ograni-

czenia czasowe członków (40,7), panujący indywidualizm w prowadzonych dzia-

łaniach (37%), słaba promocja stowarzyszenia w środowisku bliższym i dalszym 

(33,3%), postawy roszczeniowe członków (29,6%) oraz działalność akcyjna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 12. Słabe strony stowarzyszeń 

Źródło: Badanie własne 
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Przyczyny wprowadzenia nowej konstrukcji prawnej  

dla stowarzyszeń 

Zgłaszane problemy w poszczególnych badanych stowarzyszeniach, a na-

stępnie ogólne zdiagnozowanie ich przez autora niniejszego opracowania, w 

znacznej części dotyczyły istniejących od 1989 r. przepisów, w związku z czym 

zasadnym było zapytanie przedstawicieli stowarzyszeń, w pierwszej kolejności 

stowarzyszeń zwykłych, po co ich zdaniem została wdrożona w 2015 r. nowa 

konstrukcja prawna dla stowarzyszeń zwykłych. Wyniki uzyskanego uzasadnienia 

zawarto w wykresie 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 13. Uzasadnienie wdrożenia nowej konstrukcji prawnej dla stowarzyszeń 

według badanych stowarzyszeń zwykłych. % liczba wskazań. N=16 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W uzasadnieniu respondentów dominują 4 elementy. Pierwszym to zgła-

szane od lat postulaty organizacji pozarządowych i ich reprezentanta OFOP 

(94,7%), drugim konieczność ułatwienia tworzenia stowarzyszeń zwykłych 

(93,1%), trzecim oczekiwane przez środowisko społeczników ułatwienia źródeł 

pozyskiwania środków finansowych dla stowarzyszenia zwykłego (87,5%), 
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a czwartym, zaspokojenie, żądania by stowarzyszenie zwykłe uzyskało 

zdolność prawną (81,2%). Dotychczasowy brak tej zdolności prawnej, zdolności 

sądowej rodził od lat pytanie, jak stowarzyszenie zwykłe jako forma partycypacji 

społecznej ma funkcjonowanie w obszarze społecznym. 

Kolejny podany argument to stworzenie warunków, by chętniej zakładano 

stowarzyszenia zwykłe (62,5%), tym bardziej, że powraca zainteresowanie 

inicjatywni społecznymi i powstała potrzeba uproszczonej formy prawnej 

stowarzyszeń zwykłych, będących przecież obok stowarzyszeń rejestrowych 

zasadniczym składnikiem sektora pozarządowego. Dla ponad połowy respon-

dentów (56,2%) mowa konstrukcja była nieodzowna by wzmocnić stowarzy-

szenie zwykłe i by w świetle prawa to stowarzyszenie stało się organizacją poza-

rządową. Dla licznej grupy (43,7%) istotnym powodem była chęć umożliwienia 

stowarzyszeniu zwykłemu przekształcenie się w stowarzyszenie rejestrowe, zaś 

dla 1/3 (32,1%) cel zmian to potrzeba sformalizowania procesu ewidencjonowa-

nia stowarzyszeń. 

Dla prawie 1/5 badanych (18,7%) istotne było zlikwidowanie opłaty za reje-

strację, zaś grupa 6,2% nie ma zdania w tej przedmiotowej sprawie. 

Uzasadnienie przeprowadzonych zmian dla stowarzyszeń rejestrowych 

prezentuje wykres 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres. 14. Uzasadnienie zmian dla stowarzyszeń według badanych stowarzyszeń 

rejestrowych. % liczba wskazań. N=38 

Źródło: Badanie własne 
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Według respondentów stowarzyszeń rejestrowych przeważa pogląd, iż 

zmiany w ustawie wprowadzono by ułatwić tworzenie nowych stowarzyszeń 

(73,7%), stąd zamiast 15 osób po zmianie wystarczy 7 osób do założenia tej 

organizacji. Istotnym powodem okazuje się przesądzenie o możliwości wyna-

gradzania członków zarządu (63,1%). 

Choć nadal utrzymano priorytetową zasadę oparcia działalności stowa-

rzyszenia na pracy członków – społeczników, to jednak zmieniono przepisy, 

dopuszczając możliwość zatrudniania członków, za czym przemawiał fakt 

aktualnej sytuacji stowarzyszeń w naszym kraju, często wykorzystujący dotacje ze 

środków publicznych do realizacji zleconych stowarzyszeniom zadań pu-

blicznych, za których właściwe wykorzystanie i rozliczenie bez wątpliwości 

prawnych odpowiadało stowarzyszenie oraz umożliwienie tym stowarzyszeniom, 

które mają taką możliwość, na korzystanie z profesjonalnych organów 

zarządzających i kontroli wewnętrznej. 

Kolejnym wskazanym argumentem przez 42,1% respondentów jest przy-

znanie stowarzyszeniom rejestrowym uprawień do reprezentacji szczególnej 

w umowach oraz reprezentowania interesów zbiorowych swoich członków wobec 

organów władzy publicznej. Przepisy stanowią kto ma podpisywać umowy 

z członkami zarządu, dając 2 alternatywy: albo wskazanie członka Komisji 

Rewizyjnej lub powołanie pełnomocnika przez zebranie delegatów. 

Pozostałe przyczyny to: 

– konieczność uregulowania zasad tworzenia i działania jednostek tery-

torialnych (39,5%). Istniała potrzeba doprecyzowania regulacji w tym ob-

szarze, a ustawodawca dał tym jednostkom możliwość prowadzenia 

działalności w oparciu o statut oraz możliwość uzyskania atrybutu osobo-

wości prawnej, 

– potrzeba zmniejszenia nadzoru organu nadrzędnego na etapie rejestracji 

(31,6% wskazań). Zniesiono kompetencje organów nadzoru do opiniowa-

nia statutów nowych stowarzyszeń, jak i w zakresie dokonywanych w nich 

zmian. 

– zmiany w celu potencjalnie szybszej rejestracji stowarzyszeń (31,6%). 
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Na etapie rejestracji sąd rejestrowy jedynie zawiadamia starostę, prezydenta 

miasta o wpisie, nie ocenia dokumentów. 

Oznacza to mniej biurokracji i szybszą rejestrację. 

W powyższej przedmiotowej sprawie nie miało zdania 5,3% stowarzyszeń. 

Skutki wprowadzenia nowej ustawy 

Każda zmiana aktu prawnego uchylająca niektóre dotychczas obowiązujące 

przepisy, zastępująca je przepisami o innej treści i brzmieniu oraz wprowadzająca 

nowe regulacje pociąga za sobą określone skutki. Podobnie jest ze zmianą ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach. Skutki tej nowelizacji, które wskazali respondenci 

zabrano w wykresie 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 15. Rodzaj skutków nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach według 

respondentów. % liczba wskazań. N=54 

Źródło: Badanie własne 

 

Respondenci wskazali 4 rodzaje skutków wywołanych nowelizacją oma-

wianej ustawy: 

1. Skutki formalne (81,5% wskazań) – są nimi: 

– obowiązek przerejestrowania stowarzyszenia zwykłego do nowej ewiden-

cji stowarzyszeń. 
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– konieczność dostosowania statutu stowarzyszenia do nowych przepisów 

(m. in. o oddziałach terenowych czy wynagrodzeniach dla członków 

zarządu za pełnienie funkcji). 

– Obowiązek zgłaszania zmian w statucie stowarzyszeń rejestrowych do KRS. 

– Konieczność dokładnej analizy postanowień statutu przez stowarzyszenia 

rejestrowe, pod kątem spełnienia wymogów nowych przepisów. 

– Potrzeba zgromadzenia dokumentów potwierdzających zamiary w stowa-

rzyszeniu. 

2. Skutki prawne (68,5% wskazań) – najważniejsze to: 

– Nadanie stowarzyszeniom zwykłym tzw. ułomnej osobowości prawnej, co 

poszerza możliwości ich działania. Pomimo braku osobowości prawnej 

mogą jednak zaciągnąć zobowiązania, nabywać prawa, pozywać i być 

pozywane. Mogą także korzystać z różnych źródeł finansowania, a nie 

tylko opierać swoją działalność na składkach członkowskich (darowizny, 

spadki, zapisy, dochody z majątku, dotacje, zbiórki publiczne), a także 

ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego bądź przerejestrować 

go w stowarzyszenie rejestrowe. 

– Nadanie dużo większych możliwości stowarzyszeniom rejestrowym. Mo-

gą prowadzić bardzo szeroką działalność statutową prowadzoną w formie 

nieodpłatne , bądź w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

Mogą prowadzić działalność gospodarczą a działalność akcyjną jako stale 

działająca organizacja posiadająca biuro i zespól pracowników. Korzystając 

ze zwolnienia od podatku dochodowego, gdy cele mieszczą się w ustawie 

o podatku dochodowym. 

– Cele stowarzyszenia poddane zostały wymogom przepisu art. 58 ust 1 i 2 

Konstytucji RP, aczkolwiek są wadliwie sformułowane (art. 1 ust. 2) 

podobnie jak wygaszanie działalności stowarzyszeń z mocy prawa (art. 10 

ustawy zmieniającej). Są to przepisy do nieodzownej zmiany, bowiem 

wprowadzają niebezpieczne prawne rozwiązania, które dopuszczają dużą 

uznawalność dla organów nadzoru stowarzyszeń, co do oceny celów dla 

których powstaje stowarzyszenie oraz daje możliwość pozbycia się z obie-
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gu prawnego stowarzyszeń pod byle błahym pretekstem przy przenosinach 

do nowej ewidencji. 

– Ustawodawca w stosunku do stowarzyszeń zwykłych nałożył obowiązek 

przerejestrowania się do nowej ewidencji stowarzyszeń w ciągu 2 lat od 

wejścia w życie ustawy, a jednocześnie wprowadził zupełnie kuriozalny, 

bo nieadekwatny zupełnie skutek prawny braku takiego przerejestrowania 

i odpowiedniego wpisu w postaci rozwiązania stowarzyszenia z mocy pra-

wa, nie przewidując nawet żadnej procedury odwoławczej w ustawie 

zmieniającej (art. 10), a nie ma go w samej ustawie o stowarzyszeniach. 

– Konieczność zmian w następujących ustawach: 

a) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

b) Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i iden-

tyfikacji podatników (Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 z późn. zm.). 

c) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1142 i 1893). 

d) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 

r., nr 613 z późn. zm.). 

e) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie (Dz. U. z 2012 r., 

nr 572 z późn. zm.). 

3. Skutki finansowe (55,5% wskazań) – oto najważniejsze ustalenia: 

– Nowela nie pociąga za sobą konieczności poniesienia dodatkowych 

wydatków w ramach systemu finansów publicznych, tym samym nie ma 

konieczności wskazywania źródeł finansowania. 

– Zniesienie udziału organu nadzorującego w procesie rejestracji 

stowarzyszenia powoduje zmniejszenie kosztów zarówno po stronie sądu 

rejestrowego (dotychczasowa korespondencja z organem nadzorującym) 

jak i organu nadzorującego, w szczególności, gdy decyduje się on zostać 

uczestnikiem postępowania rejestrowego. 

– Ewidencja zgłoszonych stowarzyszeń zwykłych jest już prowadzona przez 

organ nadzoru, dlatego też jej sformalizowanie nie wiąże się z dodatko-

wymi kosztami. 
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– Zmiana właściwości miejscowej sądów rejestrowych w zakresie wpisu 

terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń do KRS, w ogólnym 

bilansie nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów. 

4. Skutki społeczne (51,6% wskazań) 

jest nimi przede wszystkim umożliwienie łatwiejszego niż dotąd tworzenia 

stowarzyszeń (m. in. zmniejszenie wymaganej dotąd liczby osób nieodzownych 

by stowarzyszenie powstało). 

 

Jak wynika z wywiadów w Starostwie Powiatowym w Mielcu, po 20 maja 

2016 r., a więc po wejściu w życie omawianej nowelizacji do sierpnia 2017 r. 

powstało 5 nowych stowarzyszeń zwykłych (w latach 2014-2015 nie utworzono 

żadnego) oraz jedno stowarzyszenie rejestrowe (w 2015 r. powstało ich 4). Oto 

wykaz nowych stowarzyszeń34: 

Mieleckie Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim 

„GRYF” – 18.08.2016 r. 

Stowarzyszenia Szachowe „SZACH-MAT” w Radomyślu Wielkim – 

14.11.2016 r. 

Stowarzyszenie „IKSA APSO POLSKA” w Mielcu – 23.12.2016 r. 

Stowarzyszenie Niezależnie Ubezpieczonych Pracowników Sklepów A&K 

w Mielcu – 22.02.2017 r. 

Stowarzyszenie „RAZEM DLA TUSZYMY” w Tuszymie – 23.03.2017 r. 

Stowarzyszenie Mieleckie Towarzystwo Literackie (rejestrowe) – 

11.03.2017 r. 

 

Pierwsze nowe stowarzyszenia zwykłe są już w biuletynach informacji 

publicznej BIP. Ważną cechą nowej ewidencji jest to, że jest ona publiczna 

i każdy z łatwością może dotrzeć do informacji o danym stowarzyszeniu zwy-

kłym. Ta cecha jest sposobem kontroli społecznej w obrocie prawnym. 

 

                                                      
34 wywiad z kierownikiem Biura Spraw Specjalnych oraz inspektorem odpowiedzialnym za 

ewidencję stowarzyszeń Starostwa Powiatowego w Mielcu 
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Ocena zmiany ustawy o stowarzyszeniach przez działaczy 

stowarzyszeń Starostwa Powiatowego w Mielcu 

Minął rok od momentu kiedy stowarzyszania w Polsce działają na zmienio-

nych zasadach. Jest chyba za wcześnie, by można mówić o poważnych, 

pozytywnych efektach, pobudzeniu aktywności społecznej czy znacznym wzroś-

cie liczy nowych stowarzyszeń, nie za wcześnie jednak, by uzyskać opinię 

funkcjonujących stowarzyszeń o wprowadzonej nowelizacji przepisów. Dane 

zebrane wśród badanych stowarzyszeń prezentowane są poniżej, oddzielnie dla 

stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych (wykres 16 i 17). Opnie wyrażono 

w czterostopniowej skali: bardzo dobra, dobra, zadowalająca, niezadowalająca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 16. Ocena zmian ustawy o stowarzyszeniach przez przedstawicieli 

stowarzyszeń zwykłych. %=100. N=16 

Źródło: Badanie własne 

 

Z uzyskanych danych wynika, że brak jest ocen bardzo dobrych w obydwu 

rodzajach stowarzyszeń. Więcej ocen pozytywnych ma miejsce wśród stowarzy-

szeń rejestrowych. Nowela jest dobra dla 18,8% stowarzyszeń i dla 29% sto-
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warzyszeń rejestrowych. Różnica ocen in plus wynosi 10,2%. Mniejsza różnica 

występuje w ocenie pozytywnej (3,6%). Taką ocenę wystawia 43,7% sto-

warzyszeń zwykłych i 47,3% rejestrowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 17. Ocena zmian ustawy o stowarzyszeniach przez przedstawicieli 

stowarzyszeń rejestrowych. %=100. N=38 

Źródło: Badanie własne 

 

Z uzyskanych danych wynika, że brak jest ocen bardzo dobrych w obydwu 

rodzajach stowarzyszeń. Więcej ocen pozytywnych ma miejsce wśród 

stowarzyszeń rejestrowych. Nowela jest dobra dla 18,8% stowarzyszeń i dla 29% 

stowarzyszeń rejestrowych. Różnica ocen in plus wynosi 10,2%. Mniejsza różnica 

występuje w ocenie pozytywnej (3,6%). Taką ocenę wystawia 43,7% stowa-

rzyszeń zwykłych i 47,3% rejestrowych. 

Zmiana przepisów jest niezadowalającą zdaniem 37,5% stowarzyszeń 

zwykłych i 23,7% rejestrowych (różnica 13,8%). Oceny pozytywne (dobra, zado-

walająca) wystawiło 69,4% badanych stowarzyszeń, a negatywne (niezadowa-

lającą) 30,6%. 
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W uzasadnieniu ocen dobrych i zadowalających respondenci podkreślali, że 

wprowadzone zmiany są doniosłe praktycznie, odpowiadają zgłaszanym od lat 

postulatom, i. in. dotyczącym rozszerzenia możliwości finansowania stowarzy-

szeń zwykłych, zmniejszenia ilości osób koniecznych do założenia stowarzysza-

nie, dokonywania czynności jeszcze przed rejestracją, rezygnacji z udziału w po-

stępowaniu rejestrowym organów nadzoru czy nie pobieraniu opat w postępowa-

niu przed KRS. 

W znaczący sposób nowa regulacja modyfikuje model stowarzyszeń zwy-

kłych obowiązujący wcześniej i stąd powinna przyczyniać się do wyeliminowania 

wielu dotychczasowych nieprawidłowości m. in. w obszarze zrzeszania się dając 

im obecnie alternatywny sposób na realizację zagwarantowanej w konstytucji 

wolności zrzeszania się. 

Nowela jest zgodna z konstytucją, europejskimi trendami, unijnymi wymo-

gami, tworzy możliwość zakładania nowych i rozwoju już istniejących stowa-

rzyszeń i choć nie jest rewolucyjna, by zmienić reguły działania stowarzyszeń, 

otoczenie prawne, to jednak daje na tyle ułatwień, że należy ocenić ją dobrze, 

pozytywnie. 

Dla stowarzyszeń ważne jest, że nie będzie już tak wiele tzw. „słupów”, a 

więc osób dodatkowych, dobieranych aby formalnie stowarzyszenie działało. 

Często byli to znajomi, przyjaciele, ludzie „z łapanki”, bo w rzeczywistości 

zdarzało się, że zaangażowanych było maksymalnie 7 osób. Urealnienie wa-

runków działania stowarzyszeń może mieć wpływ na trochę większy ruch w tym 

obszarze. To jest dla stowarzyszeń na pewno ulga, element zadowalający. 

U podstaw ocen niezadowalających leży „żal”, że stowarzyszenia zwykłe 

nadal nie może prowadzić działalności gospodarczej, zrzeszać osób prawnych, 

tworzyć oddziałów ani łączyć się w związki stowarzyszeń. Nadal nie ma osobo-

wości prawnej. 

Dla stowarzyszeń rejestrowych nowela powinna zmienić więcej i odważ-

niej. Przepisy nie dają możliwości zrzeszania się wszystkim, nacisk kładzie się na 

działania gospodarcze, mniej na obywatelskie, nie ma ułatwień dla cudzoziem-

ców, brak precyzji przepisów dotyczących odpowiedzialności za zobowiązana 

stowarzyszeń.Wnioski  
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Niniejsza publikacja miała za zadanie zaprezentowanie funkcjonowania 

stowarzyszeń w Polsce w oparciu o nowelizację ustawy Prawo stowarzyszeń z 25 

września 2015 r. oraz zdiagnozowanie jej ocen przez działaczy stowarzyszeń.  

Obszar poszukiwań w prowadzonym badaniu na nurtujące pytania 

precyzowała przyjęta hipoteza. Na podstawie zaplanowanego postępowania 

badawczego przyjęto twierdzenie, którego uzasadnienie było tylko częściowo 

znane. Celem podjętego badania było więc potwierdzenie jej prawidłowości bądź 

odrzucenie. Hipoteza zakładała, że „Najprawdopodobniej dokonana no-

welizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach jest materią ocenianą 

pozytywnie, pomimo wielu niedoskonałości”. 

Zebrany materiał empiryczny pozwolił uznać przyjętą hipotezę za 

prawdziwą. Pomimo zastrzeżeń wielu stowarzyszeń (30.6% ocen negatywnych), 

zdecydowana większość (69,4%) działaczy wprowadzone zmiany uważa za 

pozytywne (średnia wskazań dobra – 23,9%, a wskazań ocena zadowalająca – 

45,5%). 

Na podstawie analizy dotychczasowej ustawy, projektu jej zmian, wpro-

wadzonej nowelizacji, a zwłaszcza przeprowadzonych badań nasuwa się autorowi 

niniejszej pracy kilka uwag i spostrzeżeń, przy czym, co warto podkreślić, jest to 

ocena ambiwalentna. 

Stowarzyszenie to wspólne działania – współdecydowanie, ale równocześ-

nie współodpowiedzialność, demokracja w niewielkiej skali. W tej organizacji 

trzeba się „nagimnastykować”, by przekonać innych do swojej racji, włączyć ich, 

a jednocześnie wymagać zaangażowania. 

Dotychczasowe przepisy nie uwzględniały praktyki działalności istnieją-

cych organizacji (w tym stowarzyszenia zwykłego), a niektóre przepisy nawet 

działalność tę utrudniały. Pomimo więc, że w założeniu dotychczasowa ustawa 

miała doprowadzić do zagwarantowanej konstytucyjnie zasady wolności zrzesza-

nia się gwarantowanej art. 58 ust. 1 Konstytucji, to jej poszczególne przepisy były 

na tyle nieścisłe i niejasne, że mocno ją ograniczały. 

Pomimo, że stowarzyszenia zwykłe miały być formą bardziej przydatną 

społeczeństwu i powszechną, to w praktyce stanowiły rzadziej wybieraną formą 
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aktywności społecznej w stosunku do stowarzyszeń rejestrowych obwarowanych 

zdecydowanie większym rygorem prawnym. 

Niedoregulowania i brak przepisów normujących ww. rodzaj stowarzyszeń 

budzące poważne zastrzeżenia prawne, nie skłaniały ludzi do angażowania się 

w tę formę działalności, bądź zmuszały do działań fikcyjnych, stricte pozornych. 

Prognozowana w projekcie gruntowna reforma była dobrze przemyślana 

mając charakter ewolucyjny, który uwzględniał cały dotychczasowy dorobek pra-

wny tego obszaru. Niestety projekt w noweli uwzględniono tylko w nieznacznej 

części, a przepisy zmieniające powstałe w wyniku dyskusji i prac w sejmowych 

komisjach, nie uwzględniły wielu proponowanych w projekcie rozwiązań, jak np. 

rozszerzenie zakresu podmiotowego nowej ustawy na wszystkich ludzi. 

Niektóre grupy, które korzystały z dotychczasowych rozwiązań prawnych, 

nie wyrażały zgody na zamiany, nawet na uelastycznienie rozwiązań propo-

nowanych w zmianie ustawy, dotyczących zapewnienia możliwości rozwoju 

i wzrostu uproszczonej formy stowarzyszenia, podobnie jak grupa przedstawicieli 

biurokracji (sami urzędnicy), dla których każda zmiana w przepisach burzy im 

wypracowaną i przyjętą dotychczas praktykę postępowania.  

Nowa regulacja prawna eliminuje wiele dotychczasowych nieprawi-

dłowości. W sposób znaczący modyfikuje dotychczasowy model stowarzyszenia 

zwykłego. Nowela wychodząc z założenia, iż zdolność prawna to podstawowy 

wyznacznik ułomnych osób prawnych, tego stowarzyszenia jako podmiotu prawa. 

Wydaje się, że jest to wynik próby wprowadzenia stowarzyszenia zwykłego, jako 

koncepcji powszechnego instrumentu instytucjonalizacji społecznych inicjatyw, 

który utrzymując prostą formę prawną przy tworzeniu i funkcjonowaniu, 

kierowany jest głównie do mniej rozbudowanych działań obywatelskich. 

Pozytywne są regulacje wprowadzające możliwość powołania przez 

założycieli organów stowarzyszenia (zarząd), zamiast korzystania z instytucji 

komitetu założycielskiego, rozwiązujące wątpliwości co do możliwości 

wynagrodzenia osób pracujących w stowarzyszeniach, w zakresie tzw. re-

prezentacji szczególnej w umowach oraz przyznające prawo stowarzyszeniom 

zwykłym do korzystania z innych źródeł finansowania niż składki członkowskie. 
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Pomimo wielu pozytywnych zmian wskazanych w prowadzonym badaniu, 

nowelizacja jest materią wciąż niedopracowaną, wymagającą uregulowania kom-

pleksowego, bowiem nie realizuje potrzeby uproszczenia i skoncentrowania 

prawa stowarzyszeń w jednej ustawie. 

Obecna regulacja w odniesieniu do stowarzyszeń rejestrowych, nie zwiera 

przepisów regulujących subsydiarną odpowiedzialność członków zarządu za zo-

bowiązania stowarzyszenia w sytuacji, gdy egzekucja majątku stowarzyszenia 

okaże się bezskuteczna. Obecna zmiana przepisów spełnia ten wymóg jedynie do 

stowarzyszenia zwykłego, natomiast względem stowarzyszenia rejestrowego 

wymaga wciąż dopracowania. Ten brak dostatecznej precyzji przepisów w ww. 

obszarze powoduje, że ostateczne rozstrzygnięcie wątpliwości prawnych, 

ustawodawca pozostawił podmiotom stosującym prawo, co de facto narusza za-

sadę demokratycznego państwa prawa. 

Ani poprzednie, ani obecne przepisy nie regulują kwestii podwójnej osobo-

wości prawnej oddziałów terenowych stowarzyszeń. Mimo, że uszczegółowiono 

wymogi nieodzowne by oddział terenowy stowarzyszenia uzyskał osobowość 

prawną poprzez wprowadzenie nakazu przez odpowiednią regulację w statucie 

stowarzyszenia, to jednak sedno problemu pozostało bez zmian. 

Mało rozsądnym jest wprowadzenie 7-dniowego terminu rozpatrywania 

wniosków stowarzyszeń o wpis do KRS, bowiem także tempo w sprawie 

rejestracji trudno sobie wyobrazić, choćby z powodów technicznych (np. czas 

konieczny do przesłania korespondencji). To prowadzi do wniosku, że przepis o 

postępowaniu rejestrowym nie ma wyznaczonego rozstrzygnięcia, co jest bardzo 

ryzykownym rozwiązaniem, ponieważ pomimo możliwego skrócenia czasu toku 

rejestracji poprzez wyłączenie z niego organów nadzoru, stowarzyszenia mogą 

być pozbawione prawa do złożenia skargi na przewlekłoś postępowania, gdybyż 

taki fakt miał miejsce. 

Pomimo liberalizacji wielu przepisów w nowej ustawie, istnieje potrzeba 

dalszych zmian, co wydaje się tym bardziej uzasadnione, że prezentowane w ni-

niejszej pracy zagadnienia są materią, która ciągle ewoluuje. 
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dr Anna Prusak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział 

Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Jakością  

dr Sabina Rokita, Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania 

dr inż. Mariusz Giemza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania 

Jakością 

Innowacje i ryzyko w projektach  

współfinansowanych ze środków unijnych 
 

Wprowadzenie 

Akcesja Polski i innych krajów Europy Środkowowschodniej do Unii 

Europejskiej 1 maja 2004 roku umożliwiła pełną współpracę z Unią oraz 

korzystanie ze wsparcia finansowego Wspólnoty. W Polsce wsparcie finan-

sowe udzielane jest w ramach tzw. programów operacyjnych, zarządzanych 

przez tzw. Instytucje Zarządzające na dwóch poziomach: centralnym (Mi-

nisterstwo Rozwoju) oraz regionalnym (odpowiednie departamenty Urzę-

dów Marszałkowskich poszczególnych województw). W obecnej perspek-

tywie finansowej UE 2014-2020 (tzw. długoterminowy budżet – ang. Mul-

tiannual Financial Framework), mają miejsce następujące Programy Ope-

racyjne (PO)1: 

– PO Infrastruktura i Środowisko (alokacja: 27,4 mld euro), 

– PO Inteligentny Rozwój (alokacja: 8,6 mld euro), 

– PO Wiedza Edukacja Rozwój (alokacja: 4,7 mld euro), 

– PO Polska Cyfrowa (alokacja: 2,2 mld euro), 

– PO Polska Wschodnia (alokacja: 2,0 mld euro), 

– PO Pomoc Techniczna (alokacja: 0,7 mld euro), 

– 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (alokacja łączna: 31,2 mld euro). 

 

Celem programu Infrastruktura i Środowisko jest finansowanie takich 

obszarów jak gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdzia-
                                                      
1 Ministerstwo Rozwoju, Portal Funduszy Europejskich 2014-2020: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (dostęp: 15 listopada 2017 r.). 
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łanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne 

oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe2. Program Operacyjny In-

teligentny Rozwój to największe źródło wsparcia przeznaczone dla przed-

siębiorstw i mające na celu pobudzenie procesu rozwoju gospodarki opartej 

na wiedzy. Wspiera on całość procesu tworzenia innowacyjnych produktów 

i usług („od koncepcji do zysku”), poprzez stymulowanie badań i rozwoju, 

a następnie wdrożenia opracowanej technologii do przemysłu3. Program 

Wiedza Edukacja Rozwój wspiera m.in. aktywizację osób młodych pozo-

stających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mo-

bilność i współpracę ponadnarodową, oraz reformy w obszarach zatrudnie-

nia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia4. Wspar-

cie z PO Polska Cyfrowa kierowane jest głównie na realizację projektów 

inwestycyjnych poszerzających dostęp do sieci szerokopasmowych oraz 

wdrażanie systemów umożliwiających załatwianie wielu spraw urzędo-

wych on-line. Specjalne wsparcie skierowane jest również na wzmocnienie 

i wykorzystanie potencjału młodych programistów5. Celem programu 

Polska Wschodnia jest m.in. wsparcie rozwoju start-upów, międzynaro-

dowej działalności małych i średnich przedsiębiorstw, oraz tworzenia inno-

wacyjnych produktów i usług. Jest to dodatkowy instrument wsparcia kie-

rowany do podmiotów zarejestrowanych w jednym z pięciu województw: 

lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, i warmińsko-

mazurskiego. Stanowi uzupełnienie i wzmocnienie działań prowadzonych 

w ramach regionalnych i krajowych programów na lata 2014-2020. Prze-

prowadzone badania wykazały, że ten właśnie makroregion, wysunięty 

najdalej na wschód obszar Unii Europejskiej, charakteryzuje się najniższym 

                                                      
2 Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl/ (dostęp: 15 listopada 2017 

r.). 
3 Serwis Programu Inteligentny Rozwój: https://www.poir.gov.pl/ (dostęp: 15 listopada 2017 r.). 
4 Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój: https://www.power.gov.pl/ (dostęp: 15 listopada 

2017 r.). 
5 Serwis Programu Polska Cyfrowa: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/ (dostęp: 15 listopada 2017 

r.). 
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PKB na mieszkańca w całej Unii6. Program Pomoc Techniczna to program 

kierujący środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spój-

ności Unii Europejskiej w Polsce, w tym utrzymanie i rozwój potencjału 

instytucji zaangażowanych w administrowanie funduszami unijnymi oraz 

na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów7.  

Obecny artykuł koncentruje się na projektach realizowanych przez 

przedsiębiorstwa, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteli-

gentny Rozwój (POIR). Jak wspomniano powyżej, POIR jest w obecnej 

perspektywie (2014-2020) największym źródłem wsparcia dla przedsię-

biorstw na poziomie ogólnopolskim. Głównym celem tego programu jest 

pobudzenie innowacyjności gospodarki. Jest to związane z jednym z głów-

nych priorytetów polityki regionalnej 2014-2020, jakim jest wsparcie badań 

naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji8. Celem prezentowa-

nych rozważań jest omówienie dwóch istotnych obszarów w zarządzaniu 

projektami finansowanymi ze źródeł unijnych: innowacji oraz ryzyka. Są 

one ze sobą ściśle powiązane. Innowacyjność rozwiązań (szczególnie: tech-

nologicznych) jest w programie POIR (ale także w Regionalnych Progra-

mach Operacyjnych) warunkiem koniecznym do tego, aby projekt został 

zakwalifikowany do finansowania. Innowacyjność jednakże nieodłącznie 

wiąże się z ryzykiem, którego efektem jest zarówno nieuzyskanie pożąda-

nego rezultatu działań badawczo-rozwojowych, jak i niepowodzenie ryn-

kowe. Aby opisać proces analizy tych obszarów w praktyce, omówiono go 

na przykładach projektów w planowaniu których brali udział autorzy tego 

artykułu, współpracujący z przedsiębiorstwami. Posłużono się przykładem 

jednego z najpopularniejszych konkursów dla przedsiębiorstw, tzw. Szybkiej 

Ścieżki (Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizo-

wane przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, 

                                                      
6 Serwis Programu Polska Wschodnia: https://www.polskawschodnia.gov.pl/ (dostęp: 15 listopada 

2017 r.). 
7 Serwis Programu Pomoc Techniczna: https://www.popt.gov.pl/ (dostęp: 15 listopada 2017 r.). 
8 Prusak A. (2017) Projekty unijne w sektorze przedsiębiorstw w Polsce - Badania przemysłowe i 

prace rozwojowe, [w:] Zarządzanie jakością w przestrzeni organizacyjno-społecznej, red. T. 
Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ w Krakowie, ISBN 978-83-942362-7-4, 319-336 
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Oś priorytetowa 1. „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”). 

Konkurs ten jest ogłaszany niemalże w trybie naboru ciągłego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju, Instytucję Pośredniczącą POIR9. Ze względu na 

poufność danych, w artykule ujawniono jedynie informacje, które nie pozwa-

lają na identyfikację przedsiębiorstwa ani numerów konkursów, w ramach 

których składane były wnioski o dofinansowanie. 

Innowacje w projektach unijnych 

W tej części artykułu zostaną podane najważniejsze, niezbędne do 

dalszych rozważań definicje dotyczące innowacji. Autorzy chcą jednak 

uniknąć dokonywania szerszej analizy tego pojęcia, na temat którego ist-

nieje duża liczba badań i publikacji, zarówno naukowych, jak i branżo-

wych. Z punktu widzenia przedsiębiorstw chcących skorzystać ze środków 

unijnych, istotne są dwa aspekty. Po pierwsze, innowacyjność propono-

wanych rozwiązań, wynikająca z właściwie określonych działań B+R, musi 

być zgodna z wymogami zawartymi w stosownej instrukcji wypełniania 

wniosku o dofinansowanie. Wymogi instrukcji wypełnienia wniosku o do-

finansowania oparte są na definicjach zawartych w Podręczniku Oslo10, do 

których odniesiono się poniżej. Po drugie, innowacyjność proponowanych 

rozwiązań musi odpowiadać co najmniej jednemu z obszarów określonych 

w dokumentach Krajowe Inteligentne Specjalizacje – KIS (w przypadku 

projektów finansowanych ze środków POIR) oraz Regionalne Inteligentne 

Specjalizacje – RIS (w przypadku projektów finansowanych w ramach Re-

gionalnych Programów Operacyjnych). Według Podręcznika Oslo, przez 

„innowację” należy rozumieć „wdrożenie nowego lub znacząco udoskona-

lonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketin-

gowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organi-

zacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem”11. Autorzy podręcznika 
                                                      
9 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusze Europejskie, Program Operacyjny Inteligentny 

Rozwój, Aktualności dotyczące poszczególnych konkursów: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-
europejskie/poir/aktualnosci-po-ir/ (dostęp: 25 listopada 2017 r.). 

10 OECD i Eurostat (2005), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych 
dotyczących innowacji. Wydanie 3.  

11 OECD i Eurostat (2005), Podręcznik Oslo… s. 48. 
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dodają, że jest to definicja szeroka, obejmująca całe spektrum możliwych 

innowacji. Precyzują, że minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest 

to, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub organizacyjna były całko-

wicie nowe lub znacząco ulepszone. Wyróżniono cztery rodzaje innowacji: 

1. Innowacja produktowa (product innovation) to „wprowadzenie wyrobu 

lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich 

cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod wzglę-

dem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowa-

nego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych”12. 

2. Innowacja procesowa (process innovation) polega na „wdrożeniu nowej 

lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kate-

gorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub 

oprogramowania“13. 

3. Innowacja marketingowa (marketing innovation) to „wdrożenie nowej 

metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w pro-

jekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji 

lub strategii cenowej”14. 

4. Innowacja organizacyjna (organisational innovation) to z kolei „wdro-

żenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach 

działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem”15. 

 

Innowacje produktowe (dotyczące zarówno wyrobów, jak i usług) mogą 

wykorzystywać nową wiedzę lub technologię, lub też bazować na nowych 

zastosowaniach istniejącej wiedzy i technologii. Do innowacji produktowych 

zalicza się zarówno wprowadzenie nowych produktów, jak i znaczące udo-

skonalenie już istniejących produktów w zakresie ich cech funkcjonalnych 

lub użytkowych. Nowe produkty to takie, które znacząco różnią się od pro-

duktów dotychczas wytwarzanych przez przedsiębiorstwo, pod względem 

cech lub przeznaczenia. Innowacją produktową jest, zgodnie definicją Pod-

                                                      
12 OECD i Eurostat (2005), Podręcznik Oslo… s. 50. 
13 OECD i Eurostat (2005), Podręcznik Oslo… s. 51. 
14 OECD i Eurostat (2005), Podręcznik Oslo… s. 52. 
15 OECD i Eurostat (2005), Podręcznik Oslo… s. 53. 
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ręcznika, także wprowadzenie niewielkich zmian do specyfikacji technicz-

nej wyrobu, na przykład wprowadzenie nowego detergentu przy zastoso-

waniu znanego składu chemicznego wykorzystywanego poprzednio jedynie 

jako półprodukt. Znaczące udoskonalenia istniejących produktów polegają 

przede wszystkim na zmianach materiałów, komponentów, czy innych cech 

zapewniających ich lepsze działanie. Przykładem może być opracowanie 

nowego typu „oddychających” tkanin do produkcji odzieży sportowej. In-

nowacje produktowe mogą mieć także miejsce w sektorze usług, i polegają 

na wprowadzeniu całkowicie nowych usług lub znaczących udoskonaleń 

w sposobie świadczenia usług, aby poprawić sprawność lub szybkość ich 

świadczenia. Przykładem innowacji produktowej w obrębie usług są udo-

skonalenia w bankowości internetowej. Podręcznik OSLO wyraźnie pod-

kreśla, że pomimo, iż prace projektowe są integralną częścią procesu two-

rzenia i wdrażania innowacji produktowych, innowacją produktową nie są 

zmiany, które nie pociągają za sobą znaczącej zmiany cech funkcjonalnych 

lub zastosowań produktu. Przykładowo, rutynowe aktualizacje lub mo-

dernizacje nie mogą być uznane za innowację produktową, mogą być jed-

nak innowacją marketingową16.  

Innowacje procesowe mogą mieć na celu obniżenie kosztów jednostko-

wych produkcji lub dostawy, a także podniesienie jakości, produkcję lub dostar-

czenie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów. Za metody produkcji 

uważa się techniki, urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane do pro-

dukcji wyrobów lub usług. Przykładem może być wdrożenie automatyzacji 

linii produkcyjnej. Metody dostawy dotyczą logistyki firmy i mogą obejmo-

wać urządzenia, oprogramowanie i techniki nabywania środków produkcji, 

alokacji zasobów lub dostarczania produktów końcowych. Przykładem takiej 

metody jest wprowadzenie systemu  kontroli przepływu towarów w oparciu  

o technologię RFID. Ponadto, do innowacji w obrębie procesów zaliczane są 

także znacząco udoskonalone metody tworzenia i świadczenia usług, jak np. 

zmiany w zakresie sprzętu i oprogramowania, lub w zakresie procedur lub 

                                                      
16 OECD i Eurostat (2005), Podręcznik Oslo… 
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technik wykorzystywanych do świadczenia usług. Przykładem jest wpro-

wadzenie urządzeń lokalizacyjnych GPS w usługach transportowych17.  

Innowacja marketingowa ma na celu lepsze zaspokojenie potrzeb kli-

entów, otwarcie nowych ryków zbytu lub nowe pozycjonowanie produktów 

firmy na rynku w celu zwiększenia sprzedaży. Polega na wdrożeniu metody 

marketingowej niestosowanej dotychczas przez daną firmę, na potrzeby za-

równo nowych, jak i już istniejących produktów. Powinna być zatem ele-

mentem nowej koncepcji lub strategii marketingowej stanowiącej znaczące 

ulepszenie w stosunku do metod marketingowych stosowanych dotychczas. 

Innowacja marketingowa może mieć miejsce zarówno na etapie projekto-

wania/konstrukcji produktów, jak również na etapie ich dystrybucji, promo-

cji i kształtowania cen. Do innowacji marketingowych na etapie projekto-

wania/konstrukcji wyrobu można zaliczyć takie zmiany formy i wyglądu 

produktu, które nie prowadzą do zmiany ich cech funkcjonalnych i użytko-

wych, np. nowy kształt opakowania, design poprawiający atrakcyjność, 

zmiana formy produktu, nowe smaki artykułu spożywczego. Nowe metody 

marketingowe w zakresie dystrybucji obejmują przede wszystkim nowe 

kanały sprzedaży (z tym, że nie zalicza się do nich nowych metod logis-

tycznych). Przykładowo, było to wprowadzenie franchisingu, sprzedaży 

bezpośredniej, licencjonowania produktu. Innowacje w zakresie promocji 

produktu mogą polegać na stosowaniu nowych koncepcji promowania pro-

duktów, na przykład poprzez tzw. product placement w programach tele-

wizyjnych. Innowacje dotyczące kształtowania cen polegają na zastoso-

waniu nowych strategii cenowych dla sprzedaży, przykładowo, zastosowa-

nie nowej metody korekty ceny wyrobu w zależności od popytu. Do tego 

typu innowacji nie można jednak zaliczyć metod różnicowania cen dla po-

szczególnych segmentów nabywców. Wszelkie zmiany sezonowe, regu-

larne lub rutynowe w zakresie narzędzi marketingowych także nie są uzna-

wane za innowacje marketingowe18. 

                                                      
17 OECD i Eurostat (2005), Podręcznik Oslo… 
18 OECD i Eurostat (2005), Podręcznik Oslo… 
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Innowacje organizacyjne mają na celu m.in. osiągnięcie lepszych wy-

ników poprzez redukcję kosztów administracyjnych lub transakcyjnych, 

podniesienie poziomu zadowolenia z pracy lub obniżenie kosztów dostaw. 

Innowacja organizacyjna to taka zmiana w organizacji firmy, która dotych-

czas nie była stosowana w danej firmie i która wynika ze strategicznych de-

cyzji podjętych na szczeblu kierowniczym. Innowacje organizacyjne mogą 

mieć miejsce w zakresie przyjętych przez firmę zasad działania (np. wdro-

żenie nowych metod organizowania rutynowych działań i procedur regulu-

jących pracę firmy), w zakresie organizacji miejsca pracy (np. wdrożenie 

nowych metod podziału zadań i uprawnień decyzyjnych wśród pracowni-

ków) lub w zakresie stosunków z otoczeniem (np. nowe sposoby organizacji 

stosunków z innymi firmami lub instytucjami publicznymi, w tym współpraca 

badawcza z sektorem nauki). Za innowacje organizacyjne nie uważa się 

formułowania strategii czy fuzji z innymi firmami19. 

Warto podkreślić, że program Inteligentny Rozwój finansuje projekty 

mające na celu wytworzenie jedynie innowacji produktowych lub procesowych, 

czyli według Podręcznika Oslo „innowacji technologicznych w obrębie pro-

duktów i procesów (TPP)”20. Jest to bezpośrednio związane m.in. ze wskaźni-

kami rezultatu realizacji projektów, jakimi jest liczba dokonanych zgłoszeń 

patentowych21. „Ułatwieniem” dla wnioskodawców ma być fakt, że inno-

wacja (produktowa lub procesowa) ma mieć miejsce co najmniej w skali 

kraju. Jednakże w praktyce spełnienie tego wymogu na poziomie minimal-

nym okazuje się niewystarczające, gdyż recenzenci zewnętrzni wniosków 

projektowych (naukowcy i przedsiębiorcy) oczekują, że ze względu na glo-

balizację rynku i powszechną dostępność wyrobów, innowacja powinna mieć 

charakter globalny (w skali świata). Warto dodać, że każdy projekt składa-

ny w ramach dowolnego konkursu POIR musi nie tylko wykazać się inno-

                                                      
19 OECD i Eurostat (2005), Podręcznik Oslo… 
20 OECD i Eurostat (2005), Podręcznik Oslo… s. 50. 
21 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 

projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 
Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa, Warszawa, 2017. 
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wacyjnością produktową lub procesową w rozumieniu Podręcznika OSLO, 

ale ta innowacyjność musi odpowiadać co najmniej jednemu z 20 obszarów 

tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)22. Obejmują one: 

I. Zdrowe społeczeństwo 

KIS 1 – Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie 

medyczne, 

KIS 2 – Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w 

medycynie spersonalizowanej, 

KIS 3 – Wytwarzanie produktów leczniczych, 

II. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa 

KIS 4 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spo-

żywczego i leśno-drzewnego, 

KIS 5 – Żywność wysokiej jakości, 

KIS 6 – Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej 

oraz inżynierii środowiska, 

III. Zrównoważona energetyka 

KIS 7 – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy 

wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, 

KIS 8 – Inteligentne i energooszczędne budownictwo, 

KIS 9 – Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku,   

IV. Surowce naturalne i gospodarka odpadami 

KIS 10 – Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wyko-

rzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich 

substytutów, 

KIS 11 – Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do prze-

tworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów 

(recykling i inne metody odzysku), 

KIS 12 – Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-

ściekowej, 

                                                      
22 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowe Inteligentne Specjalizacje: 

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_k
onkurs_2015/7_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf (dostęp: 15 listopada 2017 r.) 
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V. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu 

horyzontalnym) 

KIS 13 – Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych 

właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty, 

KIS 14 – Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe, 

KIS 15 – Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne, 

KIS 16 – Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna, 

KIS 17 – Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, 

KIS 18 – Fotonika, 

KIS 19 – Inteligentne technologie kreacyjne, 

KIS 20 – Innowacyjne technologie morskie w zakresie 

specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i 

przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i 

śródlądowy. 

 

Wnioskodawca ubiegający się o finansowanie projektu w ramach kon-

kursu POIR musi uzasadnić, że proponowana przez niego innowacja pro-

duktowa lub procesowa wpisuje się w co najmniej jeden z wyżej wymienio-

nych obszarów. Aby tego dokonać, niezbędne jest dokładne przestudiowa-

nie szczegółowego opisu powyższych obszarów w dokumencie Krajowe 

Inteligentne Specjalizacje. W przypadku wnioskowania o dofinansowanie 

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), w zależności od 

miejsca realizacji projektu, należy uzasadnić, że proponowane rozwiązanie 

odpowiada obszarom zdefiniowanym odrębnie dla każdego regionu (woje-

wództwa) jako Regionalne Inteligentne Specjalizacje. Wytyczne określone 

w Instrukcji23 stawiają ponadto wymóg, aby we wniosku o dofinansowanie 

innowacyjne rozwiązanie opisać w odniesieniu do konkretnych cech i po-

równać je do podobnych produktów konkurencji.  

 

                                                      
23 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 

projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 
Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa, Warszawa, 2017. 
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Działalność B+R 

Podręcznik Oslo wiążę innowacje z działalnością innowacyjną, defi-

niowaną jako „całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyj-

nych, finansowych i komercyjnych, które rzeczywiście prowadzą lub mają 

w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji”24. Działalność innowa-

cyjna obejmuje także działalność badawczo-rozwojową (B+R). W konkur-

sie Szybka Ścieżka, kwalifikowalne (podlegające finansowaniu w ramach 

pomocy publicznej ze środków UE) są wydatki ściśle powiązane z działa-

niami B+R, czyli np. wynagrodzenia zespołu B+R, materiały służące do bu-

dowy modeli i prototypów, koszty amortyzacji aparatury służącej do reali-

zacji procesów badawczych i rozwojowych (ale już nie do masowej produ-

kcji)25. Zgodnie z Podręcznikiem Frascati26, który obok Podręcznika Oslo 

jest źródłem definicji związanych z innowacjami i działalnością B+R, wy-

korzystywanych w dokumentacjach konkursowych POIR i RPO, działal-

ność B+R obejmuje „pracę twórczą podejmowaną w sposób systematyczny 

w celu zwiększenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze  

i społeczeństwie, oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do tworzenia 

nowych zastosowań”27. Na podstawie tego podręcznika, z działalności B+R 

wyłączono czynności wspierające B+R28, które nimi nie są, m.in.: 

– tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na 

podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych;  

– obsługa istniejących systemów;  

                                                      
24 OECD i Eurostat (2005), Podręcznik Oslo… s. 49. 
25 W tym miejscu mowa jest o tzw. kosztach bezpośrednich projektu. Koszty zarządzania projektem 

i inne można rozliczyć w ramach tzw. kosztów pośrednich. Obecnie dla konkursu Szybka Ścieżka 
wynoszą one do 25% wartości kosztów bezpośrednich bez podwykonawstwa (Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR, aktualizacja 
z dnia 23.10.2017 r.). 

26 OECD, Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w 
zakresie działalności badawczo-rozwojowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 
porozumieniu z OECD, Paryż, 2006 (wyd. polskie), 

27 OECD, Podręcznik Frascati…, s. 34. 
28 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R 
Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa, Warszawa 2017. 
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– konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych;  

– dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach 

użytkowych;  

– usuwanie błędów z systemów (debugging); 

– adaptacja istniejącego oprogramowania; 

– przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika. 

 

Te czynności w dużym stopniu dotyczą projektów informatycznych (IT), 

w których z tego powodu należy położyć szczególny nacisk na uzasadnienie 

innowacyjności przedsięwzięcia i opis prac B+R. Warto podkreślić że każda z 

osi priorytetowych POIR nakłada na przedsiębiorstwa, chcące ubiegać się o 

dofinansowanie, wymóg prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. 

Poziom dofinansowania tej działalności zależny jest od konkursu, statusu 

przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, inne niż MŚP), rodzaju prac B+R 

(badania przemysłowe są dofinansowane w większym stopniu niż prace 

rozwojowe29) oraz zaangażowania wnioskodawcy w upowszechnianie 

rezultatów projektu na konferencjach naukowych30. W tabeli 1 przedstawiono 

maksymalne pułapy dofinansowania działań B+R w projektach POIR oraz 

RPO. 

Ryzyko związane z działalnością B+R i wytwarzaniem innowacji 

na przykładzie wniosków projektowych 

Ryzyko w projektach definiowane jest jako „przyszłe zdarzenie, któ-

rego rezultatem jest negatywna lub pozytywna zmiana w projekcie“31. Naj-

częściej używana kategoryzacja źródeł ryzyka, stosowana także w odniesie-

                                                      
29 Według wymogów większości konkursów POIR, aby projekt został zakwalifikowany do 

finansowania, co najmniej jeden etap musi mieć charakter prac rozwojowych, po których 
następuje wdrożenie technologii na rynek.  

30 Prusak A. (2017) Development of new technologies in the context of the EU funded projects in 
Poland, University of Kragujevac, 2nd International Conference on Quality of Life, ISBN 978-86-
6335-043-4, 407-415 

31 Wysocki, R. (2013) Efektywne zarządzanie projektami: Tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Wyd. 
Helion S.A., ISBN: 978-83-246-3906-9, Gliwice, s. 123. 
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niu do projektów B+R, to kategorie ryzyka opisane m.in. w PMBOK Guide32 

i innych źródłach33: 

1. Ryzyko techniczne, wynikające m.in. z dostępności rozwiązań tech-

nologicznych i ich skomplikowania, wydajności i niezawodności tech-

nologii, oraz wymagań jakościowych i innych. 

2. Ryzyko zewnętrzne, mające źródła poza organizacją, np. podwyko-

nawcy, dostawcy, prawo, regulaminy, odbiorcy, klienci, konkurencja, 

warunki pogodowe, itp. Przykładem takiego zagrożenia mogą być błędy 

popełnione przez podwykonawców.  

3. Ryzyko organizacyjne, którego źródłem jest sama organizacja w której 

realizowany jest projekt, np. konflikty, nieodpowiednie finansowanie, tru-

dności w dostępie do zasobów (ludzkich i materialnych), itp. Przykładem 

takiego ryzyka jest nieprawidłowa obsługa organizacyjna projektów. 

4. Ryzyko związane z zarządzaniem projektem wynika z działań podejmo-

wanych podczas kierowania projektem na wszystkich jego etapach, w tym 

na etapie planowania. Może się wiązać np. z niewłaściwą alokacją 

zasobów lub niedoszacowaniem budżetu. 

 

Warto podkreślić, że działalność B+R, prowadząca do wytworzenia 

innowacji procesowej lub produktowej, wiąże się przede wszystkim z ry-

zykiem technicznym. Dlatego w każdym konkursie POIR istnieje wymóg 

zdefiniowania ryzyka związanego z innowacyjną technologią na każdym 

etapie jej wytwarzania. W praktyce oznacza to, że zarówno ryzyko natury 

technologicznej, jak i administracyjno-prawnej należy określić w odnie-

sieniu do każdego etapu badań przemysłowych i prac rozwojowych. Nieo-

kreślenie ryzyka skutkuje w obniżonej punktacji, gdyż opis prac B+R pod-

lega ocenie w ramach kryterium: Zaplanowane prace B+R są adekwatne i 

niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały 

                                                      
32 Project Management Institute (2013) A Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK Guide), 5th Edition. 
33 Ober A. i Wodarski K. (2014) Identyfikacja i ocena ryzyka projektu badawczego w uczelni na 

etapie jego przygotowania. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie 70(1909), 
Politechnika Shląska, Gliwice, 327-338. 
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zdefiniowane (od 0 do 5 p.)34. Opisana w ramach każdego zadania analiza 

ryzyka powinna być zwięzła (ze względu na ograniczoną liczbę znaków), 

i powinna zawierać następujące elementy: 

– nazwa zagrożenia, 

– przyczyna wystąpienia, 

– prawdopodobieństwo wystąpienia, 

– skutek (efekt), 

– metoda prewencji (przeciwdziałania, zapobiegania) / neutralizacji 

(łagodzenia skutków). 

 

 
                                                      
34 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R 
Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa, Warszawa 2017. 

35 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 
projektu… 

Tabela 1. Intensywność wsparcia działań B+R 

Status  

wnioskodawcy 

Badania 

przemy-

słowe 

Badania przemy-

słowe uwzględ-

niające bonus 

z tytułu 

upowszechniania 

wyników 

Prace 

rozwo 

jowe 

Prace rozwojowe 

uwzględniające bonus 

z tytułu 

upowszechniania 

wyników 

Mikro 70% 80% 45% 60% 

Małe 70% 80% 45% 60% 

Średnie 60% 75% 35% 50% 

Inne niż MŚP 50% 65% 25% 40% 

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju35 
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Przykład 1. 

Projekt dotyczący wykonania sprzętu treningowego nowej generacji 

został opracowany przez przedsiębiorstwo średnie i złożony w ramach kon-

kursu Szybka Ścieżka (POIR 1.1.1.). Pierwotnym zamiarem właściciela fir-

my było opracowanie sprzętu o podwyższonych parametrach jakościowych 

i estetycznych. Według Podręcznika OSLO, mogło być to uznane za inno-

wację marketingową, a nie produktową czy procesową, które jako jedyne 

podlegają finansowaniu z programu POIR. Zespół współpracujących z fir-

mą naukowców zalecił, aby kluczową innowacją były specjalnie zapro-

jektowane sieci sensorowe wbudowane w sprzęt treningowy. Odpowiadało 

to bezpośrednio Krajowej Inteligentnej Specjalizacji KIS 14 - Sensory (w tym 

biosensory) i inteligentne sieci sensorowe, w tym Techniki przetwarzania 

i gromadzenia danych dla sensorów i sieci sensorowych oraz Technologie 

elektroniczne i informatyczne dla systemów sensorowych. Innowacja ta 

była określona jako nowość w skali świata (rozwiązanie to nie było dotych-

czas stosowane nigdzie w świecie). 

Ryzyka związane z rozwojem tej technologii zostały zdefiniowane na 

każdym etapie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Były to ryzyka 

natury technologicznej (2-3 na każdym etapie badań). Nie stwierdzono żad-

nego ryzyka natury administracyjno-prawnej, które wiążą się np. z uzyskaniem 

odpowiednich certyfikatów lub zgody Komisji Bioetycznej. Przykładowe 

ryzyko natury technologicznej na etapie doboru sensorów i sposobu opty-

malnego ich rozmieszczenia w urządzeniach treningowych (badania prze-

mysłowe), zdefiniowano następująco: 

1. Zagrożenie: długi czas przetwarzania informacji w czasie rzeczy-

wistym. 

2. Przyczyna: złożoność algorytmów, złożoność informacji, zbyt niska 

czułość sensorów, czułość sensorów tłumiona przez niewłaściwie użyty 

materiał. 

3. Prawdopodobieństwo: średnie. 

4. Skutek: informacja uzyskana z opóźnieniem lub bezużyteczna z punktu 

widzenia potrzeb użytkownika. 
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5. Metoda prewencji/neutralizacji: użycie sprzętu o wyższej mocy oblicze-

niowej, dobór droższych sensorów ale o wyższej czułości. 

 

Przykład 2.  

Projekt dotyczący opracowania innowacyjnego urządzenia do kon-

serwowania żywności został przygotowany przez firmę, która założyli 

pracownicy naukowi. Projekt składał się z 3 etapów badań przemysłowych 

i jednego etapu prac rozwojowych, po którym miało nastąpić wdrożenie 

rezultatu w działalności gospodarczej wnioskodawcy. Innowacyjne roz-

wiązanie wpisywało się w Krajową Inteligentną Specjalizację KIS 4 - Inno-

wacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i les*no-

drzewnego, oraz KIS 13 - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawan-

sowanych włas*ciwos*ciach, w tym nanoprocesory i nanoprodukty. W tym pro-

jekcie nie było problemu ze zdefiniowaniem innowacyjności rozwiązania. 

Było ono rezultatem badań prowadzonych do tej pory przez właścicieli przed-

siębiorstwa. Innowacyjność (produktową) określono jako globalną (w skali 

świata). Co więcej, fragment technologii został opatentowany przed złoże-

niem wniosku o dofinansowanie. Przykładowe ryzyko natury technologicz-

nej zdefiniowane na etapie badań przemysłowych: 

1. Zagrożenie: brak możliwości walidacji wyników symulacji kompute-

rowych na modelu urządzenia. 

2. Przyczyna: zastosowanie w modelu badawczym elementów konstruk-

cyjnych, które dotychczas nie były nigdzie wykorzystywane, tj. wielo-

warstwowa konstrukcja, układ napinania wewnętrznego. 

3. Prawdopodobieństwo: średnie. 

4. Skutek: konieczność wymiany elementów modelu. 

5. Metoda prewencji/neutralizacji: koniecznoshch wydłużenia etapu o czas 

nieprzekraczający 3 miesiące, potrzebny na wymianę niezbędnych 

elementów i wyeliminowanie problemu. 

 

Można zauważyć, że sposób zdefiniowania powyższych ryzyk jest na 

tyle uniwersalny, że równie dobrze mogą być one przedstawione w innym 
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projekcie z niewielkimi jedynie zmianami. Oprócz ryzyka 

technologicznego zdefiniowanego w ramach każdego etapu, wymogi 

konkursu Szybka Ścieżka wymagają przeprowadzenia analizy zagrożeń dla 

skutecznego wprowadzenia produktu na rynek i osiągnięcia założonych 

celów sprzedażowych. Powinny one dotyczyć następujących ryzyk: 

– pojawiających się ze strony konkurencji (wprowadzenie przez 

konkurentów tych samych, lepszych produktów/usług/technologii); 

– dotyczących otoczenia prawno-administracyjnego (konieczne 

pozwolenia, decyzje, certyfikaty, etc.); 

– wynikających z charakterystyki rynku docelowego/grup odbiorców. 

 

Przykładowa analiza ryzyka pojawiającego się ze strony konkurencji: 

1. Zagrożenie: pojawienie się konkurenta z tożsamym lub ulepszonym 

produktem. 

2. Przyczyna: rosnący popyt ze strony grupy docelowej. 

3. Prawdopodobieństwo: niskie. 

4. Skutek: wcześniejsze wprowadzenie przez konkurencję na rynek no-

wego urządzenia i zagospodarowanie w ten sposób części rynku. 

5. Metoda prewencji/neutralizacji: zachowanie poufności na począt-

kowych etapach prac B+R, przyśpieszenie wdrożenia rezultatu poprzez 

budowę kontaktów z dystrybucją jeszcze na etapie realizacji prac B+R. 

 

Wnioski  

Coraz więcej firm korzysta ze wsparcia finansowego pochodzącego 

ze środków unijnych. Wnioskodawcy powinni jednak pamiętać, że w obec-

nej perspektywie (2014-2020), aby pozyskać dofinansowanie konieczne 

jest prowadzenie działań badawczo-rozwojowych, a rezultatem projektu 

musi być zawsze innowacja produktowa lub procesowa. Najpopularniej-

szym źródłem wsparcia dla przedsiębiorstw jest Program Operacyjny Inte-

ligentny Rozwój (POIR), a w ramach niego trwający niemal w trybie ciąg-

łym konkurs Szybka Ścieżka (POIR 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”). W tym kontekście, celem 
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artykułu było omówienie dwóch ważnych obszarów zarządzania projektami 

finansowanymi ze źródeł unijnych: innowacji oraz ryzyka. Autorzy dokonali 

analizy na przykładzie realizowanych w praktyce projektów. Przedsiębiorstwa 

ubiegające się o wsparcie na działalność B+R powinny udowodnić, że propo-

nowane rozwiązanie ma charakter innowacji produktowej lub procesowej (naj-

lepiej w skali globalnej, w odniesieniu do konkretnych cech produktów konku-

rencyjnych), oraz że zostały/zostaną podjęte odpowiednie metody zarządzania 

ryzykiem, zarówno na etapie wytwarzania jak i wdrażania innowacyjnej te-

chnologii. Aby tego dokonać, niezbędne jest dokonanie identyfikacji zagrożeń 

na każdym etapie realizacji projektu. Analiza projektów dokonana przez auto-

rów wykazała m.in. podobieństwo zagrożeń natury technologicznej, niezależ-

nie od charakteru innowacji planowanej w projekcie. 

Na poziomie ogólnym można natomiast zaobserwować, że im bar-

dziej innowacyjny produkt, tym wyższe ryzyko (szczególnie natury techno-

logicznej) związane z jego wytwarzaniem w procesie B+R. Dlatego po stro-

nie wnioskodawcy leży konieczność uzasadnienia, że proponowana inno-

wacja jest możliwa do wykonania w trakcie trwania projektu (2-3 lata). 

Czynnikami eliminującymi ryzyko niewykonania innowacji jest m.in. 

doświadczenie przedsiębiorstwa i zespołu B+R w realizacji podobnych 

projektów. Wnioskodawca musi ponadto uzasadnić, że po zakończeniu 

projektu innowacyjny rezultat zostanie skutecznie wdrożony na rynek, 

poprzez analizę popytu oraz przedstawienie listów intencyjnych od poten-

cjalnych nabywców.  
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dr Piotr Feczko 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  

(red.) J. Hausner, B. Jessop, S. Mazur, „Governance.  

Wybór tekstów klasycznych”, Wydawnictwo Naukowe 

„Scholar”, Warszawa 2017, ss. 395 

 

Zbiór tekstów z komentarzami zatytułowany „Governance. Wybór 

tekstów klasycznych”, pod redakcją Jerzego Hausnera, Boba Jessop’a i Sta-

nisława Mazura jest dziś szczególnie istotną lekturą dla czytelników intere-

sujących się szeroką gamą zagadnień życia publicznego (także z perspekty-

wy nauk ekonomicznych oraz prawnych). Stanowi kolejną publikację Je-

rzego Hausnera oraz Stanisława Mazura wydaną przez Wydawnictwo Na-

ukowe „Scholar”1.  

Książka ma unikatowy charakter dzięki efektownej, a jednocześnie 

stosunkowo łatwo zrozumiałej prezentacji poglądów doktryny współczes-

nego, globalnego governance. Prezentowana książka jest przydatna zarów-

no dla potrzeb poznawczych praktyków życia publicznego, naukowców 

bądź studentów, jak i dla tych którzy posiadają mniejszą orientację co do 

bieżących kwestii życia społeczno-gospodarczego (w Polsce i na świecie) 

oraz problematyki zarządzania (administrowania) publicznego.  

Dla zrozumienia większości treści zawartych w publikacji nie jest ko-

nieczne wykształcenie (względnie - biegłość praktyczna) w zakresie polito-

logii, ekonomii bądź prawa publicznego.  Stanowi to wartość tej pozycji 

wydawniczej. Nie zawsze teksty pisane przez przedstawicieli nauki są zro-

zumiałe dla szerokiego kręgu czytelników. Jednocześnie zbiór jest cennym 

materiałem dla naukowców specjalizujących się w tych dyscyplinach nauk 

społecznych, dla których współczesne public governance ma istotne zna-

czenie. Ważne informacje znajdzie tam zarówno prawnik-administra-

                                                      
1 Por. (red.) S. Mazur, Neo-weberyzm w zarządzaniu publicznym, Od modelu do paradygmatu?, 

Warszawa 2016; (red.) S. Mazur, Współzarządzanie publiczne, Warszawa 2015; J. Hausner, 
Zarządzanie publiczne, Warszawa 2009; J. Hausner, Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej lat 
2001-2005, Warszawa 2007. 
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tywista, jak i ekonomista czy politolog -  badający dzisiejsze polityki pub-

liczne. Każdy z zamieszczonych w publikacji tekstów poprzedzony jest wstę-

pem (autorstwa jednego z redaktorów książki – B. Jessop’a). 

Warto podkreślić, że w dobie dzisiejszej zanika wydawanie zbiorów 

tekstów źródłowych w życiu nauk społecznych w Polsce. Takie zbiory ani 

nie mają waloru komercyjnego, ani też nie są tzw. znacznym „wkładem do 

nauki” w aktualnym rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących 

stopni naukowych. Jeśli są w ogóle wydawane – to rzadko i zazwyczaj bez 

komentarzy do zamieszczanych tekstów (tj. najczęściej - najwyżej z objaś-

nieniami i wstępem)2.   

Przedmiot recenzowanego zbioru należy uznać za szczególnie trafny 

względem aktualnych potrzeb rozwoju zarówno Polski jak i Unii Europej-

skiej. W polskiej literaturze nie ma w ogóle wydanej publikacji, która by 

tak trafnie, w sposób dość syntetyczny, a zarazem stosunkowo zrozumiały 

dla szerokiego kręgu odbiorców przedstawiała (przede wszystkim z pozycji 

nauk o polityce oraz zarządzania) teksty źródłowe doktryny public governance, 

potencjalnie użytecznej względem wyzwań współczesnych procesów roz-

woju życia społecznego – także w Polsce3. 

Redaktorzy zbioru specjalizują się w tematyce zarządu publicznego 

z perspektywy różnych nauk społecznych. Są nimi: Jerzy Hausner4, Bob 

Jessop5 oraz Stanisław Mazur6.  

                                                      
2 Przykładowo można tu wskazać: (red.) M. Sitarz et al., Kościelne prawo publiczne. Wybór 

źródeł, Lublin 2012, ss. 863.  
3 W polskiej literaturze nauk społecznych należy odnotować - stanowiącą aktualne polsko-jezyczne 

kompendium wiedzy nt. public governance - pracę pod redakcją S. Mazura pt. „Współzarządzanie 
publiczne” z 2015 r. (por. P. Feczko (rec.) S. Mazur, Współzarządzanie publiczne, Warszawa 
2015 (Wydawnictwo Naukowe Scholar) ss.319, Fons. Biuletyn Naukowo - Informacyjny 
Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” 2016, nr 3-4). 

4 Profesor nauk ekonomicznych Jerzy Hausner jest zatrudniony na Uniwersytecie Ekonomiczny 
w Krakowie, na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej, w Katedrze Administracji 
Publicznej (por. http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=7621&_k=0l7455, dostęp 30.11. 
2017). Jest nie tylko twórcą krakowskiej szkoły „Gospodarki i i Administracji Publicznej”, ale 
także piastował funkcje Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki i Pracy. Autor wielu 
publikacji naukowych (por.  
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Publikację wydano w miękkiej, estetycznej oprawie z oryginalną, ko-

lorową grafiką na stronie tytułowej. Na tylnej stronie okładki umieszczono 

notę na temat tematyki zbioru oraz krótkie informacje o trzech redaktorach 

zbioru. Książka liczy sobie 395 stron. Składa się z czterech głównych jedno-

stek redakcyjnych (wstęp i trzy części zawierające poszczególne rozdziały). 

Autorem wstępu jest B. Jessop. Zachęca on czytelnika do lektury – synte-

tycznie przedstawiając jego autorskie ujęcie koncepcji doktryny governance. 

Prezentuje szczególne znaczenie współzarządzania w dobie, kiedy to zawo-

dzi zarówno państwo7, jak i rynek. B. Jessop - finalizując swój wywód 

wstępny – podkreśla konieczność uświadomienia sobie sytuacji, że dziś 

brak skutecznej, kompletnej koordynacji życia społeczno-gospodarczego 

(w szczególności poprzez: rynek, państwo czy heterarchię). Godną uwagi 

jest myśl twierdząca, iż mimo możliwego niepowodzenia uczestnicy pro-

cesów współzarządzania powinni postępować tak - jakby sukces byłby jak 

najbardziej prawdopodobny.     

Część pierwsza zatytułowana jako „Wprowadzenie do współzarzą-

dzania publicznego” składa się z pięciu rozdziałów. Jej rozdział pierwszy 

                                                                                                                                      

https://bazybg.uek.krakow.pl/bazy_ae/dorobek_multi1/odbierz_m_aut_rap.cgi?181%253A%253
Awsz%253A%253A%253A%253A, dostęp 30.11. 2017). Przykładem jego ostatnich prac 
naukowych jest książka: (red.) J. Hausner et al., Kultura a rozwój, Kraków 2017. 

5 Bob Jessop jest profesorem University of Lancaster (Department of Sociology). Przedmiotem jego ba-

dań jest teoria państwa oraz polityka ekonomiczna (por. http://www.lancaster.ac.uk/people-
profiles/bob-jessop, dostęp 30.11. 2017). Głoszącego swoje wywody można go obejrzeć też na 
serwisie YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=ASbFGrnERcY, dostęp 30.11. 2017). 

6 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 30.11. 2017). 
Sprawuje m.in. funkcję dziekana nowoutworzonego Wydziału Gospodarki i Administracji Pu-

blicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (por. 
https://www.youtube.com/watch?v=FWfaiJrqO0o, dostęp 30.11. 2017). Autor licznych publikacji 
naukowych (por. 
https://bazybg.uek.krakow.pl/bazy_ae/dorobek_multi1/odbierz_m_aut_rap.cgi?383%253A%253
Awsz%253A%253A%253A%253A, dostęp 30.11. 2017). Jako przykład jego ostatnich prac nau-

kowych należy wymienić przykładowo: (red.) S. Mazur, Neo-weberyzm w zarządzaniu publicz-
nym, Od modelu do paradygmatu?, Warszawa 2016. 

7 Por. przykładowo P. Feczko, The weakening position of the State vs. the roles of interest groups 
in socio-economic life according to modern governance and institutional economics, Przegląd 
Prawa Publicznego 2017, nr 7-8. 
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„Współzarządzanie jako teoria: pięć tez” (prezentujący artykuł G. Stoker’a) 

dotyczy propedeutyki do tematyki wyzwań teoretycznych i praktycznych z ja-

kimi musi się współcześnie mierzyć governance. Wśród tez tego tekstu na-

leży przede wszystkim wyróżnić następujące twierdzenia:  

a) współzarządzanie dotyczy zbioru instytucji i aktorów o charakterze za-

równo publicznym, jak i niepublicznym;  

b) w ramach procesów governance zanikają granice i rozmywa się odpo-

wiedzialność (aby lepiej sobie radzić z problemami życia społeczno-gos-

podarczego);  

c) cechą współzarządzania są autonomiczne, samozarządzające się sieci ak-

torów życia społecznego;  

d) governance ukazuje możliwości osiągania zamierzonych celów bez dzia-

łań władczych8.  

 

Rozdział drugi „Dylematy ogólnej teorii planowania” przedstawia tekst 

autorstwa H. Rittel’a oraz M. Webber’a. Artykuł ten poświęcony jest przez 

wspomnianych autorów swoistej “złośliwości” problemów, z którymi zma-

gają się planiści. Przy jego końcu pada nawet twierdzenie, że „dylematy te-

oretyczne mogą być najbardziej złośliwymi problemami, z jakimi przyjdzie 

się nam zmierzyć”. Rozdział trzeci zatytułowany „Logika stosowności” (pre-

zentujący artykuł J. March’a i J.  Olsen’a) dotyczy myśli instytucjonalnej 

mającej znaczenie dla współczesnego governance. Tekst przedstawia pro-

blematykę podstawowych idei reguł życia społecznego, instytucje ładu de-

mokratycznego, praktykę stosowania oraz dynamikę wspomnianych reguł, 

harmonizację logik działania. Rozdział czwarty „Współzarządzanie bez 

rządu. Porządek i zmiana w światowej polityce” prezentuje artykuł autors-

twa J. Rosenau. Wspomniany tekst poświęcony jest międzynarodowemu 

(tzw. „global”9) public governance. Rozważania tego tekstu oscylują wokół 

                                                      
8 Por. przykładowo 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. 

9 Por. przykładowo ujęcie tej tematyki w: P. Feczko (rec.) Nicolas Bergguen, Nathan Gardels 
(2013), Inteligent Governance for the 21st Century. A Middle Way Between West and East, 
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koncepcji międzynarodowego współzarządzania (bez rządów). Rozdział piąty 

„Przechylanie szal: autopoieza i rządzenie” (z artykułem A. Dunsire) doty-

czy problematyki kolibracji (tj. metody zarządu publicznego opartej przede 

wszystkim na motywowaniu i utrzymywaniu społecznej samoregulacji). 

Druga część zbioru „Zastosowanie i rozszerzenia” składa się także z pię-

ciu rozdziałów. Jej rozdział pierwszy jest zatytułowany „Tragedia państwa. Pro-

legomena do teorii państwa i policentrycznego społeczeństwa”. Przedstawia 

artykuł H. Willke poświęcony zagadnieniom współczesnej rekonstrukcji 

teorii państwa (i teorii demokracji) za pomocą społeczeństwa policentrycz-

nego. Natomiast rozdział drugi „Niesprawność rynku, niesprawność rządu, 

przywództwo i polityka publiczna” dotyczy artykułu B. Dollery’ego oraz 

J. Wallisa. Jego przedmiot stanowi analiza wartości i motywacji wpływa-

jące na zachowanie ludzi, które mogą być pomocne tam, gdzie zawiodą 

„tradycyjne” instrumenty władztwa publicznego, bądź rynku. W szczegól-

ności autorzy skupiają się na tematyce przywództwa i zaufania w stosun-

kach życia społeczno-gospodarczego10. Rozdział trzeci zatytułowany „De-

centryczna teoria rządzenia” (prezentujący artykuł M. Bevir’a) dotyczy de-

centralnego i decentralizującego teoretycznego ujęcia procesów zarządu 

publicznego charakterystycznego względem współczesnego governance. 

Opisana teoria decentryczna związana jest z koncepcją sytuacyjnego dzia-

łania (wedle której przebieg zdarzeń jest implikowany przez indywidualne 

wybory ludzi, a te nie są absolutnie determinowane przez instytucje, dzia-

łania oraz procesy socjalizacji). Wedle Bevir’a wspomniana teoria 

rządzenia ma umożliwić takie jego potraktowanie, które by mogło 

ponownie zdefiniować demokrację11. Rozdział czwarty „Dwie wizje 

rządzenia decentracją i recentracja procesów rządzenia” przedstawia 

artykuł autorstwa B. Peters’a. Prezentowany tekst poświęcony jest 
                                                                                                                                      

Cambridge, Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 2016, nr 1. 

10 Por. przykładowo P. Feczko, Governance a jawność działania samorządu terytorialnego [w:] 
(red.) B. Dolnicki, Jawność w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2015, s. 201-210. 

11 Por. przykładowo P. Feczko (rec.) Mark Bevir (2013), A Theory of Governance, California 
University Press, Berkeley, Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw 
Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014, nr 4. 
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wzajemnym stosunkom tytułowych metod zarządu publicznego. Konkluzje 

tego tekstu oscylują wokół możliwości umiejętnego wykorzystania zarów-

no podejść dzisiejszego public governance, jak i idei nowego zarządzania 

publicznego. Rozdział piąty „Rządzenie społeczeństwem. Opowieść o dwóch 

potworach” (z tekstem M. Dean’a) dotyczy problematyki „relacji Behemota 

i Lewiatana” (tj. metod zarządu publicznego opartych z jednej strony na tra-

dycyjnym państwie narodowym, a z drugiej strony uwzględniających i wy-

korzystujących efekty globalizacji oraz idei kosmopolityzmu. M. Dean re-

asumując stwierdza, iż „nie ma widocznego i jednoznacznego sygnału wska-

zującego, że Lewiatan i Behemot zabili się nawzajem lub że jeden z nich 

zabił drugiego…”12. 

Część trzecia książki zatytułowana jest jako „Uwagi krytyczne”. Składa 

się z trzech rozdziałów oraz zakończenia. Jej rozdział pierwszy „O wybiór-

czości teorii sterowania” (z tekstem R. Mayntz) prezentuje tematykę teorii ste-

rowania politycznego w zakresie instytucjonalizmu zorientowanego na aktora. 

Przedstawiane podejście koncentruje się na analizie oddziaływań pomiędzy 

aktorami szczebla mikro i mezo, a też czynnikami instytucjonalnymi, kształ-

tującymi potencjał procesów governance. Rozdział drugi pod tytułem „Rzą-

dzenie i porażka. O granicach socjologii”, autorstwa J. Malpas’a i G. Wickham’a 

prezentuje artykuł na temat socjologicznego ujęcia niepowodzeń w rządzeniu. 

Autorzy podkreślają to, iż zarówno opór, jak i zakłócenia są naturalnymi czyn-

nikami procesów rządzenia. Stanowią one inharentną cechę rządzenia. Ostatni 

rozdział pracy zatytułowany jest „Governance – ‘puste pojęcie’ czy naukowy 

program badawczy?”. Autorem przedmiotowego tekstu jest C. Offe. Artykuł 

prezentuje trzy linie krytyki względem praktyki i teorii współrządzenia (ko-

                                                      
12 Por. przykładowo – przemiany zarządu publicznego ChRL - w: P. Feczko, Uwarunkowania 

stosunku społeczeństwa i jednostki w Chinach a public governance, Przegląd Prawa Publicznego 
2015, nr 7-8. Zagadnienie to ma także istotne znaczenie dla prowadzenia polityki innowacyjnej 
przez władze publiczne (por. przykładowo P. Feczko, The Assumptions of Proinnovative 
Industrial Policy in Poland and China, Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw 
Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017, nr 3). 
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nieczności stawiania dużej ilości pytań, niewyjaśnionej wieloznaczności kate-

gorii, odpolitycznienia koncepcji governance)13.  

Ostatnim tekstem publikacji jest zakończenie autorstwa J. Hausnera 

i S. Mazura, których wywód dotyczy konceptualnych podstaw współrzą-

dzenia oraz jego wyzwań teoretycznych i zastosowań praktycznych. 

Wspomniani autorzy stawiają dwa zasadnicze, istotne pytania:  

a) „Jak koordynować działania zbiorowe w warunkach głębokiego zróż-

nicowania funkcjonalnego i społecznego?”;  

b) b) „Jak zapewnić niezbędny poziom stabilności systemu społecznego, 

który jest dynamiczny i nieustannie się przeobraża?”14. 

 

Podkreślają, że public governance stanowi jedynie część odpowiedzi na 

te pytania – i to część ważną. Dodają także, że konieczne jest jego uwzględ-

nienie przy rekonstrukcji państwa – zarówno na gruncie teorii, jak i praktyki. 

Autor recenzji poleca lekturę „Governance. Wybór tekstów klasycz-

nych” nie tylko wyspecjalizowanym badaczom procesów dzisiejszego życia 

publicznego, ale także szerokiemu kręgowi czytelników, dla których kwes-

tie wykorzystania możliwości płynących z koncepcji współczesnego public 

governace są (bądź – powinny być) istotne. Tematyka przedstawiana recen-

zowaną publikacją ma narastające znaczenie dla życia społeczno-gospo-

darczego15 również w Polsce. 

 

 

 

                                                      
13 Jako pewną próbę możliwie i krótkiego ujęcia pojęcia (względnie – fenomenu) współczesnego 

governance można wskazać książkę autorstwa M. Bevir’a pt. „Governance. Very Short 
Introduction” z 2012 r. (por. P. Feczko (rec.) Mark Bevir, Governance. Very Short Introduction, 
Oxford University Press, Oxford 2012, Przegląd Prawa Publicznego 2014, nr 11). 

14 Oba postawione pytania są dziś istotne także dla problematyki rozwoju regionu - por. 
przykładowo P. Feczko, Polityka innowacyjna w Małopolsce a governance [w:] (red.) A. 
Krzysztofek, A. Przybyłka, Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym, Kraków 
2014, s. 339-346. 

15 Por. przykładowo P. Feczko, Wyzwania dla instytucji organu administracji publicznej 
wypływające z globalizacji, europeizacji i new governance, Krakowskie Studia Międzynarodowe 
2014, nr 1. 
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Informacja o sprawach bieżących Stowarzyszenia  

w związku z tegorocznym zjazdem 

 

W dniach 16 i 17 września 2017 r. w Sali „Zielonej” na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej w Krakowie 

odbył się VI zjazd Stowarzyszenia (wraz z konferencją naukową). 

Prezes Stowarzyszenia prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki roz-

począł Walne Zebranie od powitania wszystkich zgromadzonych członków 

Stowarzyszenia. Następnie wraz z pozostałymi członkami Zarządu przepro-

wadził ceremonię wręczenia odznak i dyplomów dla obecnych podczas Ze-

brania nowoprzyjętych członków. Prezes wręczał odznaki i dyplomy kie-

rując do każdego z odznaczonych następujące słowa: „Proszę przyjąć tę 

odznakę w dowód uznania dla odwagi w poszukiwaniu nowych dróg poz-

nania prawa”. Członkowie Stowarzyszenia odpowiadali słowami: „Niech 

mi tej odwagi nigdy nie zabraknie”.  

 

Następnie pan Prezes przystąpił do uhonorowania członków szczególnie 

zasłużonych dla Stowarzyszenia. Prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki 

podkreślił, że wyboru kandydatów dokonano przy założeniu, iż przesłanką 

nadania odznaki nie może być sam fakt pełnienia obowiązków we władzach 

wybieralnych Stowarzyszenia. Poinformował, że przesłankami nadania Od-

znaki Zasłużonego Członka Fontes, jakimi kierował się Zarząd, były: 

– zakończona sukcesem realizacja projektu badawczego Stowarzyszenia, 

– zajęcie wysokiego miejsca w konkursie naukowym pracą badawczą 

promującą cele naukowe Stowarzyszenia, 

– promowanie celów naukowych Stowarzyszenia na forum publicznym, 

– pozyskanie znacznych środków finansowych na działalność Stowarzy-

szenia, 

– znaczny wkład w prace organizacyjne Stowarzyszenia. 
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Wręczając odznaki Prezes przedstawiał pokrótce ich uzasadnienie. 

Wyróżnieni zostali: 

1. Dr Agata Barczewska – Dziobek: za koordynowanie i pomyślne zwień-

czenie publikacją książkową projektu badawczego „Gminne Rady Se-

niorów”,   

2. Dr Maciej Borski Maciej: za współ-organizację V Zjazdu Stowarzysze-

nia oraz licznych imprez naukowych promujących działalność Stowa-

rzyszenia,    

3. Dr Piotr Feczko: za opracowanie i wdrożenie idei czasopisma „Fons”,  

4. Dr Magdalena Gurdek: za wybitne osiągnięcie w konkursie naukowym 

Stowarzyszenia oraz promocję idei poznawczych Stowarzyszenia wśród 

pracowników naukowych i studentów,     

5. Dr Kaczmarczyk Hubert: za koordynowanie i pomyślne zwieńczenie 

publikacją książkową projektu badawczego „Refundacja leków”,  

6. Dr Katarzyna Kurzępa – Dedo: za wybitne osiągnięcie w konkursie 

naukowym Stowarzyszenia, ponadprzeciętne zaangażowanie w przed-

sięwzięcia badawcze Stowarzyszenia oraz promocję idei poznawczych 

Stowarzyszenia wśród pracowników naukowych i studentów,   

7. Prof. nadzw. dr hab. Marek Mączyński: za koordynowanie i pomyślne 

zwieńczenie publikacją książkową projektu badawczego „Bierne prawo 

wyborcze” oraz promocję idei poznawczych Stowarzyszenia wśród pra-

cowników naukowych i studentów, 

8. Dr Ewelina Żelasko – Makowska: za wybitne osiągnięcie w konkursie 

naukowym Stowarzyszenia, ponadprzeciętne zaangażowanie w przed-

sięwzięcia badawcze Stowarzyszenia oraz promocję idei poznawczych 

Stowarzyszenia wśród pracowników naukowych i studentów,   

9. Mgr Patrycja Sołtysiak: za wybitne osiągnięcie w konkursie naukowym 

Stowarzyszenia oraz ponadprzeciętne zaangażowanie w przedsięwzięcia 

badawcze Stowarzyszenia, 

10. Mgr Katarzyna Grotkowska: za wybitne osiągnięcie w konkursie nau-

kowym Stowarzyszenia oraz ponadprzeciętne zaangażowanie w przed-

sięwzięcia badawcze Stowarzyszenia,   
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11. Prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska – Gomułka: za zwieńczoną suk-

cesem inicjatywę pozyskania środków finansowych na działalność Sto-

warzyszenia oraz promocję idei poznawczych Stowarzyszenia wśród 

pracowników naukowych i studentów – usprawiedliwiona nieobecność 

podczas zebrania (odznaczenie zostanie wręczone przy innej okazji),    

12. Dr Anna Rogacka – Łukasik: za współ-organizację V Zjazdu Stowa-

rzyszenia oraz licznych imprez naukowych promujących działalność 

Stowarzyszenia,   

13. Prof. dr hab. Adam Sulikowski: za współ-organizację IV Zjazdu Sto-

warzyszenia, połączonego z konferencją międzynarodową oraz za pro-

mocję idei poznawczych Stowarzyszenia wśród pracowników nau-

kowych i studentów, 

14. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz: za współ-organizację III Zjazdu Sto-

warzyszenia, za promocję idei poznawczych Stowarzyszenia wśród pra-

cowników naukowych i studentów oraz za wkład w opracowanie i wdro-

żenie instytucji godności honorowych Stowarzyszenia.   

 

Na zakończenie ceremoniału pan Prezes podkreślił wartość kolekcjo-

nerską odznak oraz ogromną zasługę pana prof. nadzw. dr hab. Piotra Do-

bosza w kwestii ich przygotowania. 

 

Następnie Prezes przeszedł do omówienia kwestii związanych z ut-

worzeniem oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu. Poinformował, że śro-

dowisko naukowe Wyższej Szkoły Humanista w Sosnowcu uformowało 

komitet założycielski w składzie 17 osób oraz przygotowało wniosek, który 

otrzymał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu stowarzysze-

nia.  Program działania oddziału odnosi się bezpośrednio do celów określo-

nych w Statucie Stowarzyszenia, a regulamin stanowi jego rozwinięcie. Za-

łożyciele oddziału w Sosnowcu przewidują organizację spotkań naukowych 

promujących metodę badawczą Stowarzyszenia, które mają odbywać się co 

najmniej cztery razy w ciągu roku kalendarzowego. Uchwała w sprawie ut-

worzenia oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu została przyjęta jednogłośnie. 
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W tej części Walnego Zabrania głos przejęła Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej dr Katarzyna Kurzępa-Dedo. Przedstawiła ona sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej za ostatni rok działalności dotyczące kontroli w ra-

mach gospodarowania mieniem i finansami przez Stowarzyszenie. Analiza 

bieżących płatności wykazała, że około 20 członków Stowarzyszenia zale-

gają z opłatą więcej niż dwóch składek. Członkowie Komisji Rewizyjnej 

podjęli uchwałę za przyjęciem sprawozdania finansowego.  

Pod głosowanie została poddana wysokość składki członkowskiej płatnej 

do 30 czerwca każdego roku. Obecni na zebraniu członkowie stwierdzili, że wy-

sokość składki członkowskiej powinna pozostać bez zmian – tj. 200 zł rocznie. 

Następnie pan Prezes podkreślił ogromny sukces konkursu Wykładnia 

prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania. W tej kwestii 

przekazał głos pani Wiceprezes Zarządu dr Ewelinie Żelasko-Makowskiej, 

która poinformowała, że doszło do sfinalizowania umów ze wszystkimi do-

tychczasowymi współorganizatorami tego wydarzenia. Suma nagród w tym 

momencie opiewa na ponad 30 tys. zł. Prezes podkreślił ogromne zaan-

gażowanie pani doktor w ten projekt. Jednocześnie zasygnalizował, że 

dysponujemy jako Stowarzyszenie dwoma periodykami, w których mogą 

ukazywać się prace konkursowe (dotyczy tzw. profesjonalistów). Są to „Prze-

gląd Prawa Publicznego” oraz Biuletyn Naukowo-Informacyjny „Fons”. 

Drugą ważną inicjatywę i pole działalności Stowarzyszenia stanowi 

realizacja projektu „Ekspert w procesie stanowienia prawa” nr WND-

POWR.02.16.00-00-0004/16 finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Jest to przedsięwzięcie wspólne naszego Stowa-

rzyszenia oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rze-

szowie. Prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki poinformował, że dzięki 

udanej kooperacji Stowarzyszenia oraz WSIiZ Stowarzyszenie stało się 

jednym z największych beneficjentów tego projektu. Szkolenia przepro-

wadzane w ramach projektu „Ekspert w procesie stanowienia prawa” w cią-

gu trzech lat obejmą 400 pracowników organizacji pozarządowych. Szkole-

nia w zamyśle mają być przeprowadzane przez członków naszego Stowa-

rzyszenia. Program nie przewiduje wydatków na koszty dojazdu oraz 
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noclegu. Prof. P. Chmielnicki podkreślił ogromne znaczenie tego grantu na 

dalszy rozwój Stowarzyszenia Fontes. Wspomniał również o możliwości 

aplikowania w przyszłości po środki przeznaczone na organizację udziela-

nia darmowej pomocy prawnej.  

 

Kolejno Prezes Zarządu przedstawił wniosek o uchwalenie zmian 

w Statucie Stowarzyszenia - o treści:  

§ 2 ust. 1 zdanie pierwsze ma uzyskać następujące brzmienie: 

Celami działalności Stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie 

badań naukowych nad źródłami pochodzenia prawa i jego funkcjami 

w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.), 

w szczególności poprzez: 

W § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3-6 o następujących treściach:  

3. Ponadto celem Stowarzyszenia jest udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa 

w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.).  

4. Cele Stowarzyszenia określone w ust. 1 i 3 mogą być realizowane 

w ramach działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego. 

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego prowadzonej przez 

Stowarzyszenie służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku 

publicznego. 

5. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz 

ogółu społeczności i nie prowadzi działalności gospodarczej.  

6. Zabronione jest: 

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem 

Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz lub 

pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz oraz 

pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo 
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są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej 

„osobami bliskimi”, 

2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, 

członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie 

to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, 

członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4) kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub 

pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

W § 10 ust. 1 w punkcie 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i po 

punkcie 3 dodaje się punkty 4 - 5 o treści następującej: 

4) Konwent Godności Honorowych, 

5) Rada Naukowa.  

 

W § 11 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o treści następującej: 

Nie może być członkiem Zarządu osoba skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

 

W § 17 po ust. 4 dodaje się ust. 5-7 o treściach następujących: 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami 

Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu 

pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie 

w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 
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sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni. 

7. Nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej osoba skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

Po § 17 7 dodaje się § 17 8  - § 17 18  kolejne o treściach następujących: 

 

§ 17 8 

1. Konwent Godności Honorowych Stowarzyszenia Badań nad 

Źródłami i Funkcjami Prawa, zwany dalej „Konwentem”, składa się 

z siedmiu pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, przy czym w skład 

Konwentu wchodzą: 

1) Przewodniczący Konwentu, 

2) Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i 

Funkcjami Prawa, 

3) czterech Członków Konwentu, 

4) Sekretarz Konwentu. 

2. Kadencja Konwentu jest równa kadencji Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej. Przepis § 11 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami 

i Funkcjami Prawa stosuje się odpowiednio.  

3. Wyboru Przewodniczącego Konwentu, Sekretarza Konwentu 

i Członków Konwentu dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

Udziału w Konwencie nie można łączyć z inną funkcją we władzach 

Stowarzyszenia, za wyjątkiem funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Nie 

ma ograniczeń co do liczby sprawowanych kadencji przez osoby wchodzące 

w skład Konwentu. Do wyboru członków Konwentu § 11 ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

4. Nie może być członkiem Konwentu osoba skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 
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5. W przypadku wakującego miejsca w Konwencie jego skład podlega 

uzupełnieniu w możliwie najkrótszym czasie.  

6. Do członków Konwentu § 19 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 17 9 

1. Do właściwości Konwentu należy: 

1) na wniosek władz Stowarzyszenia lub z inicjatywy własnej, 

przygotowywanie projektów aktów kurtuazyjnych Walnego Zebrania 

Członków i Zarządu należących do relacji zewnętrznych Stowarzyszenia, 

w szczególności takich jak: wystąpienia rocznicowe, deklaracje poparcia, 

wyrazy szacunku, gratulacje, kondolencje,  

2) nadawanie Odznak Organizacyjnych Stowarzyszenia, zwanych 

dalej „Odznakami”, 

3) przygotowanie projektu wniosku o nadanie albo pozbawianie 

godności członka honorowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i 

Funkcjami Prawa, 

4) przygotowywanie projektów Odznak i odznaki członkowskiej,  

5) przygotowywanie dyplomów członkowskich Stowarzyszenia Badań 

nad Źródłami i Funkcjami Prawa, 

6) przygotowywanie dyplomów nadania Odznaki oraz dyplomów 

nadania godności członka honorowego, 

7) określanie przebiegu czynności uroczystych podejmowanych przez 

władze Stowarzyszenia i czuwanie nad ich prawidłowym dokonaniem, 

w szczególności takich jak: wręczenie odznaki członkowskiej i dyplomu 

członkowskiego, wręczenie Odznaki i dyplomu potwierdzającego jej 

nadanie, nadanie godności członka honorowego.    

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - 7 Konwent załatwia 

w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia, który zabezpiecza środki 

finansowe na ich realizację. 

 

§ 17 10 
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1. Uchwały Konwentu zapadają na posiedzeniu zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej czterech osób należących do Konwentu. 

W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

2. Uchwały Konwentu mogą być podejmowane także w trybie obiegu 

korespondencji. Uchwała w trybie obiegu korespondencji podejmowana 

jest na wniosek Przewodniczącego.  

3. W trybie obiegu korespondencji Przewodniczący zwraca się do 

pozostałych członków Konwentu o oddanie głosu w taki sam sposób. Do 

podejmowania uchwał w trybie obiegu korespondencji ust. 1 stosuje się 

odpowiednio.  

4. Niezwłocznie po zakończeniu obiegu korespondencji 

Przewodniczący informuje pozostałych członków Konwentu o wyniku 

głosowania.  

5. Uchwałę podjętą w trybie obiegu korespondencji oraz dotyczące jej 

dokumenty dołącza się do protokołu najbliższego posiedzenia Konwentu.       

 

§ 17 11 

 

1. Konwent nadaje Odznaki z inicjatywy własnej lub na wniosek 

pięciu Członków Stowarzyszenia.  

2. Wniosek o nadanie określonej kategorii Odznaki jest składany na 

ręce Sekretarza Konwentu i powinien zawierać dane podmiotu 

przedstawionego do wyróżnienia oraz szczegółowe uzasadnienie.  

 

§ 17 12 

 

1. Nadaną przez Konwent Odznakę wraz z dyplomem, odznakę 

członkowską wraz z dyplomem oraz dyplom nadania godności członka 

honorowego wręcza Przewodniczący Konwentu albo Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia, jeżeli Przewodniczący Konwentu nie może dopełnić tej 

czynności osobiście. 
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2. Wręczenie Odznaki powinno mieć charakter uroczysty, 

podkreślający osiągnięcia i zasługi podmiotów, którym Odznaka została 

nadana.  

3.  Wręczenie o którym mowa w ust. 2 dokonywane jest w trakcie 

Walnego Zgromadzenia lub w innych godnych okolicznościach. 

 

§ 17 13 

 

1. Konwent nadaje trzy kategorie Odznak Organizacyjnych:  

1) Odznaka Honorowa „Fontes”, 

2) Odznaka Zasłużonego Członka „Fontes”,  

3) Odznaka Członka Założyciela „Fontes”.  

2. Odznaki określone w ust. 1 są nadawane wraz z dyplomem. 

3. Nadane Odznaki oraz odznaki członkowskie powinny być noszone 

w sposób godny i uroczyście. 

 

§ 17 14 

 

1. Odznaka Honorowa „Fontes” w kolorze niebieskim na podkładzie 

metalowym noszona na wstędze jest nadawana za wybitne zasługi dla 

Stowarzyszenia osobom fizycznym lub prawnym nie będącym członkami 

Stowarzyszenia, z tytułu wybitnych zasług dla Stowarzyszenia. 

W szczególności przesłanką nadania może być: 

- promowanie celów naukowych Stowarzyszenia w świecie nauki i na 

forum publicznym, 

- zapewnienie znacznych środków finansowych na działalność 

Stowarzyszenia, 

- znaczna pomoc w pracach organizacyjnych Stowarzyszenia.  

Odznaka Honorowa „Fontes” nadawana jest z mocy prawa 

wszystkim członkom honorowym Stowarzyszenia.   

2. Odznaka Zasłużonego Członka „Fontes” w kolorze zielonym na 

podkładzie metalowym noszona na wstędze jest nadawana członkom 
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wybitnie zasłużonym dla Stowarzyszenia. W szczególności przesłanką 

nadania może być: 

- zakończona sukcesem realizacja projektu badawczego 

Stowarzyszenia, 

- zajęcie wysokiego miejsca w konkursie naukowym pracą badawczą 

promującą cele naukowe Stowarzyszenia, 

- promowanie celów naukowych Stowarzyszenia na forum 

publicznym, 

- pozyskanie znacznych środków finansowych na działalność 

Stowarzyszenia, 

- znaczny wkład w prace organizacyjne Stowarzyszenia.  

3. Odznaka Członka Założyciela „Fontes” w kolorze fioletowym na 

podkładzie metalowym noszona na wstędze nadawana jest osobom, które 

przystąpiły do Stowarzyszenia przed datą jego rejestracji w Krajowym, to 

jest przed dniem 17 października 2012 r. Odznaka Członka Założyciela 

„Fontes” może być nadana pod warunkiem uprzedniego pokrycia przez 

osobę uhonorowaną kosztów wytworzenia odznaki określonych przez 

Zarząd Stowarzyszenia.  

4. Odznaka członkowska Stowarzyszenia Badań nad Źródłami 

i Funkcjami Prawa w formie tarczy metalowej koloru czerwonego 

z insygniami złotymi wręczana jest wraz z dyplomem członkowskim na 

Walnym Zebraniu Członków, każdemu nowemu członkowi Stowarzyszenia, 

jeżeli opłacił składkę członkowską. Osoba wręczająca odznakę wygłasza 

formułę: „proszę przyjąć tę odznakę w dowód uznania dla odwagi 

w poszukiwaniu nowych dróg poznania prawa”, natomiast członek 

przyjmujący odznakę odpowiada: „niech tej odwagi nigdy mi nie 

zabraknie”. 

 

§ 17 15 

1. Odznaka tej samej kategorii może być nadana tylko raz.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach określona kategoria Odznaki 

może być nadana jako wyróżnienie pośmiertne. 
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3. Osoby uhonorowanej określoną kategorią Odznaki nie można 

pozbawić prawa do niej w żadnym czasie i pod żadnym pozorem. Nadana 

Odznaka stanowi własność osoby uhonorowanej od momentu jej nadania. 

 

 

§ 17 16 

1. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki 

członkowskiej, Odznaki albo dyplomu ich nadania - może nastąpić wydanie 

duplikatu Odznaki lub wtórnika dyplomu. Za wydany duplikat Odznaki lub 

wtórnik dyplomu pobiera się opłatę w wysokości kosztów ich wytworzenia. 

2. Fakt wydania wtórnika dyplomu, względnie duplikatu odznaki 

członkowskiej albo Odznaki odnotowuje się w prowadzonych Księdze 

Ewidencyjnej Nadanych Odznak Honorowych Fontes. 

3. Księgę Ewidencyjną nadanych odznak członkowskich, Odznak, 

godności członka honorowego oraz obsługę kancelaryjno-techniczną w tym 

zakresie prowadzi Sekretarz Konwentu. 

 

§ 17 17 

1. Rada Naukowa Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami 

Prawa, zwana dalej „Radą”, składa się z pięciu pełnoprawnych członków 

Stowarzyszenia, przy czym w skład Rady wchodzą: 

1) Przewodniczący Rady, 

2) Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i 

Funkcjami Prawa, 

3) dwóch Wiceprzewodniczących Rady, 

4) Sekretarz Rady. 

2. Kadencja Rady jest równa kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

Przepis § 11 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami 

i Funkcjami Prawa stosuje się odpowiednio.  

3. Wyboru Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady i Członków 

Rady dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród osób 

posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł 
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naukowy. Nie ma ograniczeń co do liczby sprawowanych kadencji przez 

osoby wchodzące w skład Rady. Do wyboru członków Rady § 11 ust. 4 

stosuje się odpowiednio. 

4. Nie może być członkiem Rady osoba skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

5. W przypadku wakującego miejsca w Radzie jego skład podlega 

uzupełnieniu w możliwie najkrótszym czasie.  

6. Do członków Rady § 19 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

7. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej trzech osób należących do Rady. Ponadto do trybu 

pracy Rady przepisy § 17 10 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 17 18 

1. Do właściwości Rady należy: 

1) określanie przeznaczenia środków finansowych pochodzących 

z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 

2) określanie przeznaczenia środków finansowych pozyskiwanych 

przez Stowarzyszenie jako koszty pośrednie w ramach konkursu na projekt 

badawczy albo na realizację zadania publicznego,    

3) opiniowanie projektów uchwał w sprawie celów i metod 

badawczych Stowarzyszenia oraz wniosków w sprawie projektów 

badawczych.  

2. Nieważna jest czynność władz Stowarzyszenia podjęta z 

pominięciem stanowisk, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lub opinii Rady, 

o których mowa w ust. 1 pkt 3.  

3. Negatywna opinia Rady w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 

zobowiązuje władzę Stowarzyszenia procedującą sprawę do odroczenia 

rozstrzygnięcia sprawy na czas nie krótszy niż jeden miesiąc i sprawdzenia 

zasadności podjęcia uchwały zgodnie z przedstawionym projektem lub 

uwzględnienia wniosku. Do projektów uchwał lub wniosków 

procedowanych ponownie, przepis zdania poprzedzającego stosuje się.    
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Proponowana uchwała Walnego Zebrania została przyjęta. 

 

Następnie doszło do wyboru członków organów wybieralnych 

Stowarzyszenia. 

Najpierw dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącą Ko-

misji Rewizyjnej została wybrana dr Katarzyna Kurzępa-Dedo. Zastępcami 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:   

- dr Anna Kociołek-Pęksa, 

- dr Maciej Borski, 

- dr Hubert Kaczmarczyk, 

- dr Jakub Rzymowski, 

- mgr Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa. 

Sekretarzem Komisji Rewizyjnej została wybrana mgr Beata Rozpędek. 

Następnie przeprowadzono wybór członków wybieralnych Konwentu 

Godności Honorowych Stowarzyszenia. Przewodniczącym Konwentu God-

ności Honorowych został wybrany prof. nadzw. dr hab. Bolesław Ćwiert-

niak. Członkami Konwentu Godności Honorowych wybrani zostali:   

- prof. nadzw. dr hab. Andrzej Korybski, 

- dr Piotr Feczko, 

- dr Maria Zrałek, 

- dr Agata Barczewska-Dziobek. 

Sekretarzem Konwentu Godności Honorowych został wybrany dr Ol-

gierd Kucharski. 

Kolejno dokonano wyboru Zarządu Stowarzyszenia. Sekretarzem Za-

rządu została wybrana mgr Dobrochna Minich. Skarbnikiem Zarządu został 

wybrany prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz. Wiceprezesami Zarządu wyb-

rani zostali:   

- dr Ewelina Żelasko-Makowska, 

- prof. nadzw. dr hab. Marek Mączyński, 

- dr Anna Rogacka-Łukasik, 

- prof. dr hab. Adam Sulikowski. 
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Na wniosek prowadzącego zebranie Prezesem Zarządu został wybra-

ny prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik.  

Następnie wybrano członków wybieralnych Rady Naukowej Stowa-

rzyszenia. Przewodniczącym Rady Naukowej został wybrany prof. nadzw. 

dr hab. Paweł Chmielnicki 

Wiceprzewodniczącymi Rady Naukowej wybrani zostali: 

- prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat, 

- prof. nadzw. dr hab. Dorota Dąbek. 

Sekretarzem Rady Naukowej został wybrany prof. dr hab. Adam Su-

likowski. 

 

W końcowej części obrad nowy Prezes Stowarzyszenia prof. nadzw. 

dr hab. Jerzy Paśnik jako termin kolejnego zjazdu zaproponował wrzesień 

2018 r. Będzie to zjazd połączony z ogłoszeniem wyników drugiej edycji 

konkursu naukowego. P. Prezes przedstawił propozycję, że VII Zjazd Sto-

warzyszenia odbędzie się w Warszawie. Swoją pomoc w organizacji imp-

rez Stowarzyszenia wyraziły bowiem m.in. władze Uczelni Łazarskiego. 

Propozycja Prezesa została przyjęta. 

 

 

Na podstawie materiału Stowarzyszenia nadesłanego przez mgr 

Dobrochnę Minich 
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Dr Anna Rogacka-Łukasik 

Informacja o utworzeniu Oddziału Stowarzyszenia 

„Fontes” w Sosnowcu 

 

W dniu 16 września 2017r. podczas VI Zjazdu Stowarzyszenia Badań 

nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, który miał miejsce na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, podjęta została uchwa-

ła Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie utworzenia Oddzia-

łu Stowarzyszenia w Sosnowcu, z siedzibą w Wyższej Szkole Humanitas 

w Sosnowcu. Przyjęto wówczas nazwę Oddziału jako Stowarzyszenie Badań 

nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, Oddział w Sosnowcu.  

Z kolei w dniu 24 października 2017r. odbyło się zebranie Zarządu 

Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” podczas 

którego m.in. został powołany skład organów wybieralnych Oddziału Stowa-

rzyszenia w Sosnowcu. Organami tymi są:  

1. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

2. Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

 

W skład Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu wchodzą: 

1. Prezes – dr Magdalena Gurdek 

2. Wiceprezes – dr Maciej Borski 

3. Sekretarz – Andrzej Janus 

 

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

wchodzą: 

1. Przewodniczący – dr Paulina Bieś- Srokosz 

2. Zastępca – dr Grzegorz Krawiec 

3. Sekretarz – Mateusz Nerka 

 

Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu realizuje cele określone w Sta-

tucie Stowarzyszenia na terenie swojego działania. Celami działalności Od-

działu Stowarzyszenia w Sosnowcu jest organizowanie i prowadzenie ba-
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dań naukowych nad źródłami pochodzenia prawa i jego funkcjami, w szcze-

gólności poprzez:  

1. egzegezę formalnych i nieformalnych reguł ładu aksjonormatyw-

nego,  

2. poznanie przyczyn wprowadzania do obiegu społecznego poszczegól-

nych norm prawnych oraz ich następstw społecznych i gospodarczych,  

3. ustalenie treści reguł działania, jakimi posługuje się człowiek we wszyst-

kich aspektach swojej egzystencji i wzajemnych powiązań pomiędzy re-

gułami o których wiedza agregowana jest w ramach różnych zbiorów in-

formacji,  

4. uporządkowanie i modernizację wiedzy na temat celów działania czło-

wieka – istoty społecznej i sposobów realizacji tych celów, w szczegól-

ności na temat przesłanek i sposobów wywierania presji na proces two-

rzenia aktów prawnych przez osoby indywidualne i podmioty zbiorowe,  

5. ustalenie zależności między instytucjami lub regułami formalnymi i nie-

formalnymi, o których wiedza agregowana jest w ramach różnych 

zbiorów informacji, w tym poprzez rozpoznanie podstawowych 

kategorii reguł, celów działania, korzyści, obciążeń i podmiotów 

mających wpływ na wprowadzanie do systemu społeczno-gospo-

darczego nowych norm prawnych.  

 

Powyższe cele 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 dotyczą-

cych 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,  
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5) szerokie rozpowszechnienie wyników badań, w tym poprzez publi-

kacje naukowe i popularnonaukowe, wystąpienia w mediach, rapor-

ty z badań udostępniane organom państwowym i organizacjom poza-

rządowym prowadzącym działalność związaną z tworzeniem norm 

prawnych,  

6) współpracę naukową z osobami fizycznymi i podmiotami zbiorowy-

mi których przedmiot działalności dotyczy celów działalności Sto-

warzyszenia.  

 

Poza ww. celami Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu jest: 

a. inspirowanie i inicjowanie zadań naukowych, organizacyjnych i po-

pularyzacyjnych związanych z propagowaniem metody badawczej 

Stowarzyszenia,  

b. nie rzadziej niż cztery razy w roku zwoływanie zebrań członków 

Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu połączonych z seminarium 

naukowym poświęconym celom i metodom badawczym Stowa-

rzyszenia,  

c. inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do zachęcania 

do udziału w ogólnopolskim konkursie dla młodych naukowców 

„Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działa-

nia”, organizowanym przez Stowarzyszenie, którego założeniem jest 

stworzenie analizy społeczno-gospodarczej dotyczącej przyczyn 

uchwalania aktów prawa powszechnie obowiązującego, funkcjo-

nalnych powiązań regulacji zawartych w wybranym akcie prawnym 

z innymi normami prawa, jak również realnej lub proponowanej 

oceny efektywności badanych rozwiązań. 
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Regulamin Stowarzyszenia  

Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”  

Oddział w Sosnowcu 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działalności, charakter prawny Stowarzyszenia Ba-

dań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu 

 

§1 

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” 

Oddział w Sosnowcu (zwane dalej: „Oddziałem Stowarzyszenia w Sos-

nowcu”) jest terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Badań nad 

Źródłami i Funkcjami Prawa (zwanego dalej: Stowarzyszeniem) wpisanego 

przez Sąd Rejonowy dla Miasta Rzeszów za numerem KRS nr w KRS: 

0000436773. 

 

§2 

1. Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu realizuje cele określone w Sta-

tucie Stowarzyszenia na terenie swojego działania. 

2. Terenem działania Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu jest fra-

gment terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmujący obszar wojewódz-

twa śląskiego, w którym nie działa inna terenowa jednostka organizacyjna 

Stowarzyszenia. 

3. Za zgodą Prezesa Stowarzyszenia dopuszcza się realizowanie ce-

lów, o których mowa w punkcie 1 poza terenem działania o którym mowa 

w punkcie 2. 

4. Siedzibą Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu jest miasto Sosnowiec.   

 

§ 3 

1. Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu nie posiada osobowości prawnej.  
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2. Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu jest dobrowolnym, samorząd-

nym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych w rozumieniu przepi-

sów powszechnie obowiązującego prawa polskiego.  

3. Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu opiera swoją działalność na 

pracy społecznej członków, w szczególności dotyczącej organizowania i pro-

wadzenia badań naukowych.   

 

Rozdział II 

Władze Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

 

§ 4 

1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu są: 

1) Zarząd Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu,  

2) Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu. 

2. Organy Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu są powoływane na 

mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej w głosowaniu tajnym 

zwykłą większością głosów. Komisji skrutacyjnej nie powołuje się.  

3. Kadencja organów Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu wynosi 

3 lata.   

4. Jeżeli na dane stanowisko w organach Oddziału Stowarzyszenia 

w Sosnowcu zgłoszono tylko jedną kandydaturę, wybór może być doko-

nany przez aklamację. 

5. Członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu może 

kandydować do Zarządu Stowarzyszenia.   

6. Członek organu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu może być 

odwołany przed upływem kadencji, na mocy uchwały Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia podjętej na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.     
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Rozdział III 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

 

§ 5 

1. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu składa się z 3 człon-

ków: Prezesa Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, Wiceprezesa Oddzia-

łu Stowarzyszenia w Sosnowcu i Sekretarza Zarządu Oddziału Stowarzy-

szenia w Sosnowcu.  

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu odbywają 

się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku w terminie po-

przedzającym posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.  

3. Do kompetencji Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

należy w szczególności:  

1) wnioskowanie do Zarządu o przygotowanie projektu uchwały 

Walnego Zebrania Członków,  

2) gospodarowanie mieniem i finansami Stowarzyszenia w zakre-

sie ustalonym uchwałą Zarządu, przy czym środki finansowe oddane do dys-

pozycji Oddziału na dany rok kalendarzowy wynoszą przynajmniej 75 % war-

tości składek członkowskich wpłaconych przez członków Oddziału w roku 

poprzednim,  

3) nie rzadziej niż cztery razy w roku zwoływanie zebrań człon-

ków 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 członkos-

twa w Oddziale,  

5) wnioskowanie o nadanie albo pozbawianie godności członka 

honorowego.  

4. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu zapadają 

na posiedzeniu zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów 

rozstrzyga głos Prezesa Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu.     
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§ 6 

Prezes Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu zwołuje posiedzenia 

Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu i kieruje jego pracami.  

 

§ 7 

Wiceprezes Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu działa w zakresie 

spraw wyznaczonych przez Prezesa Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu. 

W szczególności Prezes Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu może po-

wierzyć Wiceprezesowi Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu koordy-

nację prac przy organizacji poszczególnych zebrań członków Oddziału Sto-

warzyszenia w Sosnowcu.  

 

§ 8 

1. Sekretarz Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu prowadzi 

dokumentację posiedzeń Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

oraz korespondencję w sferze wewnętrznej i zewnętrznej Oddziału Stowa-

rzyszenia w Sosnowcu.  

2. Członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu może ot-

rzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną 

funkcją. Roczne wynagrodzenie członka Zarządu Oddziału Stowarzyszenia 

w Sosnowcu nie może być wyższe niż 20 % wartości składek członkow-

skich wpłaconych przez członków Oddziału w roku poprzednim. Pozostałe 

zasady ustalania wynagrodzenia członka Zarządu Oddziału Stowarzyszenia 

w Sosnowcu ustala Zarząd Stowarzyszenia.    

 

Rozdział IV 

Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

 

§ 9 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, składa 

się z 3 członków: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowa-

rzyszenia w Sosnowcu, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
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Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu i Sekretarza Komisji Rewizyjnej 

Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu.  

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sos-

nowcu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w 

roku w terminie poprzedzającym posiedzenie Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia.   

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sos-

nowcu należy:  

1) kontrolowanie stanu gospodarowania mieniem i finansami przez 

Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu,  

2) dokonywanie oceny seminariów i innych przedsięwzięć nauko-

wych organizowanych przez Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu z punktu 

widzenia zgodności ich problematyki  z celami i metodami badawczymi Sto-

warzyszenia, 

3) przedkładanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 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 fi-

nansami Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu wyko-

nuje na podstawie planu kontroli przyjętego uchwałą Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia.   

5. Uprawnienia o których mowa w ust. 4 obejmują prawo wglądu do 

wszystkich dokumentów wytwarzanych i przyjmowanych przez Zarząd Od-

działu Stowarzyszenia w Sosnowcu, a także prawo żądania wyjaśnień od 

członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu.  

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w Sosnowcu zapada-

ją na posiedzeniu zwykłą większością głosów. W razie równej liczby gło-

sów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Sto-

warzyszenia w Sosnowcu.  
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§ 10 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w So-

snowcu kieruje jej pracami i może brać udział w posiedzeniach Zarządu 

Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu z głosem doradczym.  

 

§ 11 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzy-

szenia w Sosnowcu działa w zakresie spraw wyznaczonych przez Przewod-

niczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu. W szcze-

gólności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sos-

nowcu może powierzyć Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu dokonanie oceny poszczególnych 

seminariów i innych przedsięwzięć naukowych organizowanych przez Od-

dział Stowarzyszenia w Sosnowcu.  

 

§ 12 

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

prowadzi dokumentację posiedzeń Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzy-

szenia w Sosnowcu.  

 

§ 13 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sos-

nowcu nie mogą być członkami Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sos-

nowcu ani obejmować innych stanowisk we władzach Stowarzyszenia.  

 

Rozdział V 

Członkostwo w Oddziale Stowarzyszenia w Sosnowcu 

 

§ 14 

1. Członek Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu może być:  

1) członkiem zwyczajnym,  

2) członkiem wspierającym,  
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2. Członków Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu przyjmuje w dro-

dze uchwały Zarząd Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, na podstawie 

pisemnej deklaracji członkostwa i stwierdzenia niezalegania z opłaceniem 

składki członkowskiej, uiszczanej zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 6.    

3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca peł-

ną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych, akceptująca 

cele działalności Stowarzyszenia.  

4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może być członkiem tylko jed-

nego Oddziału.  

5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba pra-

wna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rze-

czową, organizacyjną lub wsparcie naukowe. Członek wspierający będący 

osobą prawną działa we władzach Stowarzyszenia przez właściwy organ 

lub przez pisemnie umocowanego przedstawiciela.  

 

§ 15 

1. Członek zwyczajny ma prawo:  

1) wybierać i być wybieranym do wybieralnych władz Oddziału 

Stowarzyszenia w Sosnowcu i Stowarzyszenia,  

2) uczestniczyć we wszelkich przedsięwzięciach naukowych i po-

pularnonaukowych organizowanych przez Oddziału Stowarzyszenia w So-

snowcu oraz Stowarzyszenie,  

3) zgłaszać i prowadzić projekty badawcze, po uprzednim uzgod-

nieniu tematu projektu badawczego z władzami Oddziału Stowarzyszenia 

w Sosnowcu,   

4) otrzymywać pomoc naukową ze strony innych członków Sto-

warzyszenia przy realizacji projektów badawczych uzgodnionych z władza-

mi Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu,   

5) posługiwać się odznakami i symbolami Oddziału Stowarzysze-

nia w Sosnowcu oraz Stowarzyszenia przy realizacji celów działalności Od-

działu Stowarzyszenia w Sosnowcu i Stowarzyszenia,  
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6) przedkładać projekty uchwał władz Oddziału Stowarzyszenia 

w Sosnowcu, których jest członkiem.   

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:  

1) przestrzegania postanowień statutu i innych uchwał władz Sto-

warzyszenia,  

2) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i innych uch-

wał władz Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu,  

3) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów działalności Od-

działu Stowarzyszenia w Sosnowcu i Stowarzyszenia,   

4) popularyzowania celów, metod i rezultatów badawczych Od-

działu Stowarzyszenia w Sosnowcu i Stowarzyszenia,  

5) świadczenia pomocy naukowej na rzecz innych członków Od-

działu Stowarzyszenia w Sosnowcu i Stowarzyszenia pracujących przy pro-

jektach badawczych uzgodnionych z władzami Stowarzyszenia, w szcze-

gólności poprzez udzielanie wskazówek i porad, ułatwianie nawiązania 

kontaktu ze specjalistami, konsultowanie i ocenianie inicjatyw badawczych,  

6) opłacania do dnia 30 czerwca każdego roku składki członkows-

kiej o której mowa w statucie Stowarzyszenia. 

 

§ 16 

Do członków wspierających przepisy  § 15 ust. 1 pkt 2-6 oraz ust. 2 pkt. 

1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 17 

1. Każdy członek Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu może z nie-

go wystąpić. Oświadczenie o wystąpieniu z Oddziału Stowarzyszenia w Sos-

nowcu przyjmuje Zarząd Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu.  

2. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu stwierdza ustanie 

członkostwa w tym Oddziale na skutek:  

1) złożenia oświadczenia o wystąpieniu z Oddziału Stowarzysze-

nia w Sosnowcu,  
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2) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu albo zawieszenia w pra-

wach członka Stowarzyszenia,   

3) braku uczestnictwa członka z jego winy w zebraniach członków 

Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu przez okres jednego roku,  

4) rażącego naruszenia postanowień statutu Stowarzyszenia, niniej-

szego Regulaminu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu lub uchwał orga-

nów Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu.  

3. Od uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu w spra-

wie stwierdzenia ustania członkostwa w Oddziale Stowarzyszenia w Sos-

nowcu przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia, w terminie 14 dni 

od doręczenia odpisu uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sos-

nowcu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Oddziału Stowa-

rzyszenia w Sosnowcu.   

4. Zarząd Stowarzyszenia rozpoznaje odwołanie na najbliższym po-

siedzeniu albo w trybie obiegu korespondencji. Uchwała  Zarządu w spra-

wie stwierdzenia ustania członkostwa w Oddziale Stowarzyszenia w Sos-

nowcu jest ostateczna.   

 

Rozdział VI 

Rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

 

§ 18 

1. Rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu następuje na 

mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia może rozwiązać Oddział Stowarzyszenia w Sos-

nowcu jeżeli:  

1) liczba członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia w Sos-

nowcu jest mniejsza niż 15,  

2) Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu nie realizuje zadań sta-

tutowych,  

3) organ Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu dopuścił się rażą-

cego naruszenia postanowień statutu Stowarzyszenia,  
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4) większość członków Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

wystąpiła z wnioskiem o jego rozwiązanie.  

2. Wniosek o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

przyjmuje Prezes Stowarzyszenia, który przedstawia go na najbliższym 

Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.   

Rozdział 

VII Przepisy końcowe 

 

§ 19 

1. Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu prowadzi działalność na pod-

stawie statutu Stowarzyszenia, a jego szczegółową organizację i sposób 

działania określa niniejszy Regulamin.  

2. W sytuacji wystąpienia istotnych okoliczności wymagających zmiany 

postanowień niniejszego Regulaminu Zarząd Oddziału Stowarzyszenia w Sos-

nowcu może dokonać zmian po uzyskaniu uprzedniej zgody Zarządu Sto-

warzyszenia.   

3. Zarząd Stowarzyszenia w każdym czasie może uchylić regulamin 

Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu w całości lub w części, jeżeli jego 

postanowienia są niezgodne ze statutem Stowarzyszenia.     

4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmian w regulaminie 

Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu.    

5. Adresem do korespondencji dla Oddziału Stowarzyszenia w Sos-

nowcu jest Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. 

Kilińskiego 43. 

 

 

       

Nadesłała dr Magdalena Gurdek 
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Laudacja dla prof. dr. hab. Pawła Chmielnickiego 

 

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranych organów statutowych Sto-

warzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komitetu Godności Honorowych 

oraz Rady Naukowej w dniu 24 października w Sosnowcu, w siedzibie Wyż-

szej Szkoły HUMANITAS, przyjęto podziękowania i życzenia dla prof. dr. 

hab. Pawła Chmielnickiego. 

 

„Szanowny Panie Profesorze. 

W związku z zakończeniem kadencji Prezesa Stowarzyszenia Badań 

nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES” proszę przyjąć od nas oraz 

wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia serdeczne podzięko-

wania za dotychczasową pracę, wyrazy szacunku, uznania oraz życzenia 

zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Bez Pańskiego ogromnego zaangażowania i wielkiej determinacji nie 

byłoby tego Stowarzyszenia, które od wielu lat inspiruje do nowego spoglą-

dania na problematykę prawa w Polsce i przyczynia się do powstawania war-

tościowych prac naukowych. Pozostawia Pan Stowarzyszenie „FONTES” 

w pełni rozkwitu, gotowe go działań w nowych obszarach. 

Oby nadchodzące lata przyniosły Panu wiele powodów do zadowole-

nia. Niech każda chwila będzie ważna i daje możliwość spełnienia marzeń i po-

dejmowania nowych wyzwań”. 

 

Nadesłał  

prof. dr hab. Bolesław Maciej Ćwiertniak 
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Nota o pracach Konwentu Godności Honorowych 

 

Pierwsze posiedzenie nowo wybranego organu statutowego Stowa-

rzyszenia - Komitetu Godności Honorowych odbyło się w dniu 24 paź-

dziernika w Sosnowcu, w siedzibie Wyższej Szkoły HUMANITAS. 

Uczestniczyła w nim przeważająca większość jego członków. Posiedze-

niem kierował Przewodniczący Konwentu prof. nadzw. dr hab. Bolesław 

Ćwiertniak. Naczelnym zagadnieniem obrad był Regulamin Konwentu 

Godności Honorowych, który będzie jeszcze przedmiotem uzgodnień w ob-

rębie Konwentu. Ponadto istotnymi tematami były kwestie zabezpieczenia 

ilościowego odznak Stowarzyszenia (różnych rodzajów) oraz określenia 

przebiegu czynności uroczystych podejmowanych przez władze Stowa-

rzyszenia. Przyjęto także podziękowania i życzenia dla prof. dr. hab. Pawła 

Chmielnickiego. 

 

Zgodnie z życzeniem Konwentu Godności Honorowych – sporządził 

dr Piotr Feczko 
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Wykaz recenzentów współpracujących z FONS w 2017 roku 

 

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga 

prof. nadzw. dr hab. Anna Kalisz 

dr Zofia Andrykiewicz 

dr Agata Barczewska – Dziobek 

dr Jarosław Czerw 

dr Aleksander Słysz 

dr Ewelina Żelasko-Makowska 
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