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Słowo wstępne

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Badań nad Źródłami 
i Funkcjami Prawa „Fontes”!

Nasza Redakcja oddaje Państwu pierwszy numer „Fons” z 2021 roku. Niniejszy 
numer jest już dwunastym drukowanym na papierze. Nasze czasopismo dalej jest 
dostępne w  sieci (na witrynie „Fontes”). Staramy się, aby „Fons” możliwie opty-
malnie odnalazło się w bieżących realiach: 1) szkolnictwa wyższego; 2) zagrożenia 
epidemicznego (i innych kwestii wynikających z sytuacji kraju); 3) uwarunkowań 
„Fontes”. Niemniej nasze Stowarzyszenie jak najbardziej wpisuje się w  to, co się 
dzieje w nauce i świecie cywilizowanym. Uzyskanie statusu organizacji pożytku pu-
blicznego winno nadać nam nowe, realne możliwości – także w zakresie działalno-
ści popularyzującej metodę oraz wydawniczej.

Zapraszamy Państwa do nadsyłania – do druku w „Fons” – artykułów (również 
autorstwa Państwa doktorantów bądź magistrantów), glos, recenzji książek nauko-
wych, sprawozdań i podobnych wypowiedzi naukowych. Informacje na temat dzia-
łalności „Fontes” umieszczamy w czasopiśmie z inicjatywy władz Stowarzyszenia 
bądź Redakcji. 

W  numerze kontynuujemy publikację tekstów dotyczących takich dyscyplin jak 
prawo bądź ekonomia oraz pokrewnych, których problematyka dotyczy istotnych za-
gadnień życia społecznego w Polsce i na świecie. W tym numerze tematyka dotyczy 
następujących zagadnień: metody badawcze w nauce administracji a metody „Fontes”, 
sankcje administracyjne, analiza i  zastosowanie oceny skutków regulacji w  polskim 
procesie legislacyjnym, unikanie opodatkowania w polskim prawie podatkowym.

Wszystkie te zagadnienia są aktualnie w  centrum zainteresowania polskiego 
i międzynarodowego życia społeczno-gospodarczego (w różnorakich kontekstach 
i z wielu perspektyw). 

W  części informacyjnej numeru polecamy materiały dotyczące tegorocznych 
konkursów Stowarzyszenia oraz dorocznego zjazdu w tym roku.

Redaktor naczelny „Fons”

Piotr Feczko
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ARTYKUŁY





Marek Mączyński*

Renata Płaszowska

Metody badawcze w nauce administracji
a metoda Fontes

Przedmiotem zainteresowania nauki administracji jest administracja publiczna. Pojęcie 

administracji jest jednak jednym z najmniej sprecyzowanych pojęć w nauce prawa, które 

na dodatek – jak to określił swego czasu profesor Jerzy Langrod – oplecione jest zawiłym 

splotem nieporozumień terminologicznych powodujących ustawiczne błędy perspektyw1, 

co wynika z jednej strony z przesadnej, lecz w sferze prawnej właściwej, tendencji do opero-

wania ogólnikami, a z drugiej strony z nagminnego podchodzenia do zagadnienia admini-

stracji z „niedostatecznie wysoka”, co uchyla spod analizy pojęcia nadrzędne, a kieruje cały 

wysiłek badawczy ku zagadnieniom raczej wtórnym i drugoplanowym2. 

Z tego m.in. powodu złożone i, niejednokrotnie kontrowersyjne, problemy współ-

czesnej administracji publicznej przedkładane są do rozwiązania zarówno nauce prawa 

administracyjnego, jak i nauce administracji. Tym bardziej że od dawna dostrzega się 

istnienie problemu metodologicznego i praktycznego zarazem, związanego z charakte-

rem nauki administracji, która w łączności z nauką prawa administracyjnego powinna 

diagnozować i rozwiązywać problemy współczesnej administracji publicznej3.

Teoretycy administracji od wielu lat toczą spory na temat prawniczych i nie-

prawniczych koncepcji nauki administracji w kontekście jej zainteresowań badaw-

czych4. Przedstawiciele prawniczej koncepcji nauki administracji wyrażają poglądy, 

że nauka administracji powinna być nauką normatywną, że jej przedmiotem badań 

powinno być zarówno rzeczywiste urządzenie administracyjne, jak i prawo, oraz 

że zjawiska społeczne związane z administracją publiczną, którymi zajmuje się na-

uka administracji, nie mogą być kwalifikowane bez odniesienia do prawa, gdyż to 

właśnie prawo wyznacza administrację i granice działalności administracyjnej, ale 

także dlatego że administracja również w pewnym stopniu tworzy prawo5. 

*dr hab., prof. UJ.
1  J. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, reprint, Zakamycze 2003, s. 191.
2  Ibidem.
3  Por. H. Izdebski, Badania nad administracją publiczną, [w:] Administracja publiczna, red. J. Hau-
ser, Warszawa 2005.
4  Por. J. Izdebski,  Rozwój zainteresowań nauki administracji w  systemie nauk administracyjnych, 
„Roczniki Nauk Prawnych KUL” 2009, t. 19, nr 2.
5  S. Cieślak, Praktyka organizowania administracji publicznej, Warszawa 2004, s. 9.
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Z kolei przedstawiciele nieprawniczej koncepcji nauki administracji stoją na sta-

nowisku, iż nauka administracji powinna się charakteryzować empirycznym opi-

sem administracji i jej oceną dokonaną z punktu widzenia kryteriów zaczerpniętych 

spoza systemu prawa (i wywodzonych także z dorobku innych nauk społecznych), 

na podstawie których powinny być formułowane postulaty i praktyczne wskazówki 

w odniesieniu do organizowania i funkcjonowania administracji publicznej6. 

W konsekwencji współczesną naukę administracji określa się najczęściej jako 

naukę społeczną z pogranicza nauk teoretycznych i praktycznych, opartą na me-

todach empirycznych, której przedmiotem jest wiedza o administracji publicznej 

istniejącej w  określonym systemie prawnym i  ustroju państwowym. I, jako taka, 

nauka administracji jest uznawana za interdyscyplinarną dziedzinę nauki, która 

poddaje administrację publiczną badaniom na wielu płaszczyznach, m.in. prakse-

ologicznej, socjologicznej, politologicznej, psychologicznej, ekonomicznej staty-

stycznej, etycznej, a także prawnej, korzystając przy tym z dorobku wielu innych 

dyscyplin i dziedzin nauki7.

Dlatego właśnie we współczesnej nauce administracji, zwłaszcza wówczas gdy jej 

badania mają służyć zarówno celom poznawczym, jak i aplikacyjnym (praktycznym), 

najważniejszym problemem jest dobór i zastosowanie adekwatnych metod badawczych. 

Przez pojęcie metod badawczych rozumie się określony zespół czynności two-

rzący schemat postępowania, stosowany w nauce w sposób świadomy dla osiągnię-

cia pewnego, z góry określonego, celu lub kategorii celów poznawczych8. Najogól-

niej rzecz ujmując, nauka administracji jako nauka społeczna korzysta z metod ba-

dawczych właściwych dla wszystkich nauk społecznych. Jako taka nie wykształciła 

własnych metod, ale można powiedzieć, że metody, które wykorzystuje, mają cha-

rakter swoisty (specyficzny), gdyż prowadzą one w świadomy sposób do:

•	 zbadania i opisania rzeczywistości administracyjnej;

•	 wskazania prawidłowości organizacji i funkcjonowania administracji publicznej;

•	 sformułowania na tym tle dyrektyw sprawnościowych.

Zgodnie z zasadą ogólnie funkcjonującą w świecie nauki (niezależnie od tego, jakiej 

dotyczy dziedziny) punktem wyjścia dla przeprowadzenia badań jest sformułowanie 

w postaci jednej lub kilku hipotez, pewnego problemu badawczego wymagającego roz-

wiązania. Tak postawiony problem podlega późniejszej weryfikacji lub falsyfikacji za 

pomocą metod badawczych. Rzetelne rowiązanie problemu wymaga ukształtowania 

6  Ibidem.
7 M. Czyżak, Podstawy organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, Warszawa 2016, s. 16. 
Szerzej na ten temat m.in. w: Nauka administracji, red. B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj, Warsza-
wa 2009, s. 67 i nast.
8  S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010, s. 19 i nast.
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jasnego systemu pojęć o odpowiednim stopniu ogólności (narzędzi porządkujących), 

pozwalających na przyporządkowanie im różnych stanów faktycznych. Każdy proces 

badawczy składa się z kilku logicznie ze sobą połączonych etapów:

1) fazy przygotowawczej,

2) fazy planowania,

3) fazy gromadzenia materiału,

4) analizy i oceny zgromadzonych informacji,

5) uogólnienia wyników9.

Faza przygotowawcza polega na wspomnianym wyżej formułowaniu hipote-

zy badawczej, po uprzednim wyjaśnieniu problemu badawczego (najczęściej na 

podstawie zgromadzonej bibliografii). W fazie planowania przygotowuje się pro-

gram badawczy, wyznacza pole badawcze. To na tym etapie powinno się wyjaśniać 

pojęcia oraz określać techniki badawcze. Faza analizy i oceny informacji powin-

na prowadzić do wysnucia wniosków, które pozwolą na udzielenie odpowiedzi na 

sformułowane hipotezy. W ostaniej fazie wnioski te zostają poddane uogólnieniu 

w wymiarze teoretycznym. 

Przedmiotem rozważań niniejszego rozdziału będzie faza gromadzenia i anali-

zy materiału, ponieważ działania podejmowane właśnie na tym etapie sprowadzają 

się głównie do zastosowania środków realizacji rozmaitych metod badawczych. 

Metody badawcze powinny być dobierane w  taki sposób, który pozwoli na 

otrzymanie informacji wiarygodnych i istotnych, czyli takich, które mają znacze-

nie dla ustalenia lub wyjaśnienia badanego stanu faktycznego. Uznaje się, że wynik 

badań jest wiarygodny i odpowiednio obiektywny, kiedy można go zweryfikować 

poprzez powtórzenie tych badań w takich samych warunkach, które powinny dać 

tożsamy wynik. Informacjom nie powinno się nadawać innej treści niż ta, która 

wynika z nich wprost. W przypadku nauk społecznych jest to o tyle trudne, gdyż 

ze względu na specyfikę badanych zjawisk nie każdy wynik badań da się zweryfi-

kować. W takich przypadkach weryfikacja musi się ograniczyć do sprawdzenia, czy 

wynik owych badań można zrekonstruować na podstawie postępowania dedukcyj-

nego. Dla uzyskania obiektywnego wyniku można też stosować kilka metod rów-

nolegle. Zastosowanie jednocześnie kilku metod powinno gwarantować uzyskanie 

informacji o wyższej jakości i wyższym stopniu wiarygodności. Nie zawsze jest to 

możliwe, bowiem wybór metody badawczej zdeterminowany jest wieloma czynni-

kami, przede wszystkim dostępnością danych i informacji wynikającą z ograniczeń 

praktycznych, czasowych, finansowych lub prawnych. 

9  E. Knosala, Zarys nauki administracji, Warszawa 2010, s. 30.
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Fakt, że nauka admnistracji zajmuje się opisywaniem i badaniem rzeczywistości 

administracyjnej jako nauka społeczna, implikuje przyjęcie stanowiska, że na grun-

cie badań nauki administracji zastosowanie znajdują metody badawcze zapożyczo-

ne z obszaru nauk socjologicznych. Na podstawie kryterium celu, jakiemu służą, 

metody te można skatalogować w dwóch grupach:

Stosowane w celu pozyskania informacji:

•	 wywiad pisemny i ustny,

•	 analiza dokumentów sporządzonych rutynowo i ad hoc,

•	 obserwacja,

•	 eksperyment.

Stosowane w  celu przetworzenia informacji pozyskanych za pomocą powyż-

szych działań i uchwycenia prawidłowości zachodzących między ich wynikami:

−	 metody statystyczne,

−	 metoda porównawcza,

−	 metoda historyczna.

Wykorzystanie metody badawczej w  postaci wywiadu polega na uzyskiwaniu 

informacji poprzez zadawanie respondentom pytań. Wywiad może być przeprowa-

dzany w formie ustnej lub pisemnej. Analiza tej metody może zdawać się trywialna, 

jednakowoż istotną rolę odgrywa wyeksplikowanie kilku najczęstszych problemów, 

związanych z jej zastosowaniem. Po pierwsze, nie zawsze jest możliwe uzyskanie od-

powiedzi od wszystkich osób posiadających odpowiednią wiedzę (informację) na 

opracowywany temat, często bowiem badający potrzebuje uzyskać informacje od 

dużej grupy osób (np. od wszystkich mieszkańców danej gminy), a nie jest możliwe 

przeprowadzenie wywiadu ze wszystkimi respondentami potencjalnie posiadjącymi 

odpowiednie wiadomości. 

Rozwiązaniem takiego problemu jest wyselekcjonowanie odpowiedniej grupy re-

prezentatywnej. Czynnikiem, który w  tym przypadku decyduje o  jakości badania, 

jest dobór tej grupy w sposób gwarantujący, że grupa badanych będzie odzwiercie-

dleniem (reprezentacją) badanej społeczności czy środowiska. Istnieje wiele technik, 

które można zastosować dla realizacji tego celu. Jedną z najpopularniejszych i naj-

łatwiejszych jest dobór losowy respondentów. Mimo że metoda ta zapewnia równe 

szanse znalezienia się w grupie badanej dla każdego z jej członków, nie daje gwaran-

cji na zachowanie reprezentatywności – dobór w przypadku takiej próby oparty jest 

na rachunku prawdopodobieństwa. Z tego powodu w wielu przypadkach pożądane 

jest zastosowanie bardziej skomplikowanych metod umożliwiających proporcjonalne 

odzwierciedlenie składu całej grupy docelowej w grupie próbnej. 

Innym wyzwaniem stojącym przed badaczami stosującymi metody wywiadu jest 

kwestia zredukowania czynnika subiektywnego w odpowiedziach respondetów. W tym 
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zakresie najistotniejszą rolę odgrywa odpowiednia konstrukcja arkusza ankietowego. 

Istnieją mechanizmy pozwalające na identyfikację subiektywizmu przy pomocy pytań 

kontrolnych. Do zabiegów ograniczających subiektywizm można zaliczyć też techniki 

psychologiczne, np. odpowiednią organizację wywiadu, zaprezentowanie celu i charak-

teru badań, dobór odpowiedniego miejsca przeprowadzania wywiadu. 

W  przypadku wywiadu ustego (czyli bezpośredniej rozmowy) ankietujący ma 

większą swobodę i większe możliwości dopasowania metody do odbiorcy w celu uzy-

skania odpowiednich informacji (należy jednak pamiętać o zachowaniu obiektywi-

zmu i nie nakierowywaniu – choćby podświadomym – ankietowanego na odpowie-

dzi, które chciałby lub spodziewa się uzyskać). W celu uniknięcia tego typu proble-

mów można nadać rozmowie charakter bardziej lub mniej skategoryzowany. Wywiad 

skategoryzowany to taki, który przebiega według określonego kwestionariusza, gdzie 

ani treść, ani kolejność pytań nie mogą być zmienione. Wywiad częściowo skategory-

zowany to wywiad, w którym badający może, korzystając z wykazu problemów, sam 

formułować pytania i zadawać je w kolejności, którą uznaje za stosowną. 

Wywiad pisemny przybiera formę uprzednio przygotowanego kwestionariusza. 

Jego wadą jest ograniczenie kontroli badającego nad warunkami przeprowadzane-

go badania (co może rzutować na obiektywizm). Dużą zaletą wywiadu pisemnego 

jest natomiast możliwość przeprowadzenia ankiety anonimowej. W przypadku an-

kiety anonimowej istnieje większe prawdopodobieństwo uzyskania prawdziwych 

informacji, ponieważ respondenci nie obawiają się ewentualnych konsekwencji 

ujawnienia pewnych nieprawidłowości (na przykład w działaniu jednostki, której 

są pracownikami).

Warto zaznaczyć, że metoda wywiadu może być także stosowana w celu uzyska-

nia informacji odnośnie do szczególnej lub specjalistycznej wiedzy respondenta, 

który występuje w roli ekspetra lub biegłego. Może też dotyczyć treści dokumen-

tów, które znajdują się w dyspozycji wyłącznie respondenta – w takim przypadku 

zastosowanie znajduje metoda mieszana obejmująca zarówno wywiad, jak i analizę 

dokumentów.

Metoda analizy dokumentów jest najczęstszą metodą pozyskiwania informacji; 

polega na tym, że badający, lustrując dokumenty, de facto po prostu zapoznaje się 

z  treścią zawartą na danym arkuszu papieru. Dokumentami określa się bowiem 

ogółem wszelkie informacje pisemne – nie muszą to być zatem jedynie dokumen-

ty urzędowe. Dokumentami urzędowymi są dokumenty, które zostały sporządzo-

ne w określonej prawem formie przez powołane lub upoważnione do tego organy 

w zakresie ich działania lub organy podmiotów administrujących w zakresie reali-

zacji funkcji publicznej. Dokumentom urzędowym przypisuje się wyższą wartość 

niż innym rodzajom dokumentów ze względu na, domniemanie zgodności ich tre-
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ści z prawdą. Należy mieć jednak na uwadze, że nie wszystkie dokumenty urzędowe 

zawierają prawdziwe informacje (np. protokół z wyjaśnień świadka, choć potwier-

dzony urzędowo, może zawierać nieprawdziwe informacje, jeżeli świadek mówił 

nieprawdę). W odniesieniu do dokumentów prywatnych nie istnieje domniemanie 

prawdziwości, stąd też konieczność zachowania szczególnej ostrożności w  przy-

padku korzystania z  tego typu źródeł. Dokument prywatny jest dowodem na to, 

że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie o treści w nim zawartej. Jeszcze 

większa doza ostrożności konieczna jest w przypadku korzystania z dokumentów 

niepodpisanych (anionimowych).

Oprócz podziału na dokumenty urzędowe i prywatne warto też omówić inny 

typ klasyfikacji dokumentów, mianowicie dokumenty sporządzane rutynowo i do-

kumenty sporządzane ad hoc. Dokumenty sporządzane rutynowo to dokumenty 

sporządzane na podstawie sformalizowanej procedury. Z  sytuacji i  okoliczności, 

w jakich zostały sporządzone, może wynikać, czy rzeczywiście istnieją wątpliwości, 

czy odzwierciedlają stan faktyczny. Dokumenty sporządzane ad hoc to dokumenty 

sporządzane w szczególnych, często jednostkowych sytuacjach (np. adnotacja na 

aktach urzędowych). Analiza dokumentów sporządzonych ad hoc nie powinna się 

ograniczać tylko do ich treści, ale też do okoliczności, w jakich powstały. Szczegól-

nie powinno się zwracać uwagę na subiektywną sytuację autora. W przypadku do-

kumentów sporządzanych ad hoc, tak samo jak w grupie dokumentów prywatnych, 

powinno się zachować ostrożność w kontekście oceny ich wiarygodności i auten-

tyczności zawartch w nich treści. Ponadto należy pamiętać o niebezpieczeństwie 

fałszerstwa wszelkich dokumentów, którego wyższe prawdopodobieństwo zachodzi 

względem dokumentów prywatnych, a także urzędowych sporządzanych ad hoc.

Kolejną z bezpośrednich form pozyskiwania informacji jest obsrewacja. Polega 

na systematycznym obserwowaniu zjawisk społecznych, a także ich skutków, doko-

nywanym w sposób ukierunkowany i zamierzony. Obserwacja, podobnie jak wy-

wiad, może być ustrukturalizowana lub nie – decyduje o tym fakt, czy zostały okre-

ślone kryteria (punkty widzenia), wedle których obserwacja ma być przeprowadzo-

na. Może być standaryzowana, częściowo standaryzowana lub niestandaryzowana.

Obserwacja może przybierać różne formy, w zależności od tego czy:

•	 obserwator uczestniczy w danym procesie, czy jego udział ma charakter pasywny,

•	 czy osoby badane (obserwowani) są świadomi, że są obserowani, czy nie.

Obserwacja może zatem występować w różnych wariantach. Jeśli obserwator 

jest znany badanym, może zachowywać się aktywnie, uczestnicząc w danym po-

stępowaniu, lub pasywnie, i nie uczestniczyć w danym postępowaniu (działaniu). 

Istnieje też opcja, że obserwatorem zostaje osoba, która już uczestniczy w danym 

procesie. Jeśli fakt obserwacji nie jest poddany wiedzy obserwowanych, obserwacja 
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może polegać na wyznaczeniu osoby, która będzie uczestniczyć w danym postępo-

waniu lub obserwacja może zostać zlecona jednemu z członków obserwowanej gru-

py. Ze względu na obiektywizm korzystniejszą formą jest obserwacja dokonywana 

przez osobę spoza obserowowanej grupy. Z drugiej strony jednak, sytuacja kiedy 

obserwator bierze aktywny udział w obserwowanej czynności, może gwarantować 

głębszą inwigilację i lepsze zapoznanie się z mechanizmami zachodzącymi w bada-

nym zjawisku. Obserwator wewnętrzny ma możliwość obserwowania działalności 

badanej grupy przez dłuższy czas, co zmniejsza ryzyko błędu wywołanego przy-

padkowością. Jednakowoż bardzo prawdopodobne jest, że świadomość członków 

badanej grupy, że są obserwowani, wpłynie na ich zachowanie (nawet jeżeli zostaną 

zapewnieni, że żaden wynik badań nie wywoła względem nich negatywnych konse-

kwencji). Dobór techniki zależny jest od warunków zachodzących w konkretnej sy-

tuacji i trudno jest ustalić uniwersalną metodę odpowiednią dla każdego badania. 

Niezależnie od okoliczności zalecane jest, aby osoba przeprowadzająca obserwację 

niezwłocznie pisemnie dokumentowała zaobserwowane wyniki i poczynione usta-

lenia. W  przypadku każdego badania powinno się też zawsze precyzyjnie wska-

zywać zakres funkcjonowania obserwowanego podmiotu, aby uniknąć sytuacji, 

w której badający ustala ten zakres według subiektywnych kryteriów. „Każdy usta-

lony w wyniku obserwacji stan faktyczny powinien być opisany z równoczesnym 

wskazaniem, w jakim mieści się zakresie działania danej instytucji”10. 

Opisując metody badawcze stosowane w nauce administracji, nie można po-

minąć roli eksperymentu. Metoda ta polega na sztucznym wytworzeniu sytuacji, 

w ramach której testowane są pewne realne działania, w celu zweryfikowania ich 

poprawności. Jest to metoda zdecydowanie rzadziej stosowana niż poprzednie, 

bowiem ze względów praktycznych znajduje zastosowane tylko w wybranych ka-

tegoriach przypadków. Eksperyment jest fromą empirycznego zweryfikowania da-

nej tezy uzyskanej najczęściej w  drodze dedukcji. Metodę tę stosuje się relatyw-

nie często w  przypadku badania racjonalności wprowadzenia nowych procedur. 

Zadaniem eksperymentu nie musi być naśladowanie realnych działań w sztucznie 

stworzonych warunkach. Bardziej adekwatnym rozumieniem roli eksperymentu 

w  nauce administracji jest częściowe przewidywanie sytuacji (w aspekcie czaso-

wym, miejscowym oraz personalnym), które zajdą w przyszłości

Nauka administracji korzysta również z  całego szeregu metod przetwarzania 

danych, wypracowanych przez inne nauki. Służą one odnajdywaniu prawidłowości 

zachodzących w  funkcjonowaniu administracji, na podstawie informacji zgroma-

dzonych w toku badań. W kategorii metod przetwarzania danych można wyróżnić 

10  Ibidem, s. 35.
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wiele technik, procedur i narzędzi. Najczęściej metody przetwarzania danych są dzia-

łaniami o charakterze technicznym, toteż stosowanie takich środków nieodłącznie 

wiąże się z pewnym stopniem uproszczenia i systematyzacji badanego zjawiska (które 

w rzeczywistości mają postać złożonych stanów faktycznych). Dlatego dla wysnucia 

wniosków na podstawie ich wyników niezbędne jest dokonanie odpowiedniej inter-

pretacji. Przetwarzając dane, należy mieć na uwadze, że w naukach społecznych nie 

da się wyjaśnić konkretnego stanu faktycznego jedynie za pomocą korelacji staty-

stycznej. Dlatego należy zachowywać szczególną ostrożność w przypadku korzysta-

nia z metod statystycznych. Wnioski z takiej analizy są tylko drogowskazem (choć 

ważnym) do odpowiedniej interpretacji czy zbudowania właciwej teorii. 

Metody statystyczne znajdują zastosowanie w  sytuacjach, w  których istnieje 

możliwość rozpatrywania zjawisk zachodzących w administracji od strony ilościo-

wej. Wykorzystują one fakt, że na podstawie zjawisk zachodzących w dużej liczbie 

możliwe jest dokonanie pewnych uogólnień. Na ogólne pojęcie metod statystycz-

nych składa się duża grupa technik i procedur, która pozwala na analizę różnych 

informacji. Procedury matematyczno-statystyczne miedzy inymi pozwalają na do-

konanie analizy zależności między kilkoma cechami i ustalaniu siły tych zależności, 

pozwalają na dokonanie rachunku prawdopodobienstwa, są szczególnie pomocne 

w przekształcanu informacji jakościowych w ilościowe. 

W nauce administracji, podobnie jak w pozostałych naukach społecznych, rzad-

ko mamy do czynienia z cechami zero-jedynkowymi (w odniesieniu do których moż-

na po prostu postawić pytanie, czy coś występuje, czy nie, lub czy coś działa, czy też 

nie). W administrowaniu publicznym naturalna jest tendencja do programowania jej 

funkcjonowania, wszakże zawsze jakaś część jej aktywności – zwłaszcza ta związa-

na z kreowaniem polityk publicznych – będzie nosiła znamiona działalności niepro-

gramowalnej, wymagającej wykorzystania metod heurystycznych. Dlatego też, choć 

nie wyłącznie z  tego powodu, przedmiotem badań nauki administracji w większej 

mierze jest badanie prawdopodobieństwa wystąpienia lub stopnia nasilenia zjawisk 

będących przedmiotem badania lub analizy. Stąd z kolei wynika konieczność choćby 

wzmiankowania o metodzie skalowania. Skalowanie wykorzystuje narzędzia porów-

nujące, pozwalając w ten sposób skonstruować skalę, w której można przyporząd-

kować wartościom odpowiednie liczby, dzięki czemu wartości, którymi posługuje 

się badający, stają się policzalne (czyli w ten sposób uzyskuje się wspomniane wyżej 

przekształcenie wartości jakościowych na ilościowe). 

Bardziej zaawansowane metody badawcze, odwołujące się do analiz ilościowych, 

jakościowych, skalowania oraz porównywania faktów i zjawisk w celu ich później-

szego odpowiedniego pogrupowania wedle przyjętych zasad, wywodzone są z metod 

taksonomicznych i diagnostycznych, takich jak np. analiza skupień (cluster analysis), 
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metoda analizy czynnikowej i  metoda głównych składowych11. W  tym kontekście 

warto też wspomnieć o metodzie nazywanej socjometrią. Nie jest to technika stoso-

wana często, między innym dlatego że wykorzystanie tej metody wiąże się z  ograni-

czonymi możliwościami uogólnienia wyników. Jest to jednak metoda warta uwagi 

ze względu na to, że ma swoje zastosowanie w badaniu wzajemnych realacji między 

ludźmi. Socjometria pozwala dokonać rzetelnej diagnozy interakcji zachodzących 

między członkami danej grupy. Wyników takiej diagnozy nie da się jednak zgenerali-

zować, tak aby miały zastosowanie także do relacji poza badaną grupą.

Poszukiwanie zależności między zjawiskami w  administracji publicznej nie 

sprowadza się wyłącznie do badania od strony ilościowej. W nauce administracji 

funkcjonują też inne metody pomagające w odszukiwaniu pewnych prawidłowości 

w administracji. Oprócz metody statystycznej w literaturze przedmiotu można zna-

leźć wymienione z nią równorzędnie metody porównawczą i historyczną12. 

Metoda porównawcza pozwala zestawiać zjawiska tego samego rodzaju zacho-

dzące w obrębie struktur administracji publicznej w różnych jednostkach i na tej 

podstawie wykazać pewne tendencje i mechanizy pojawiające się z określoną czę-

stotliwością w ramach funkcjonowania administracji publicznej13. 

Metoda historyczna wykorzystywana jest w celu zbadania przekształceń, zmian, 

jakie pojawiały się w administracji publicznej w poszczególnych okresach. Porów-

nanie określonych zjawisk zachodzących w  czasie pozwala ustalić, czy mają one 

charakter stały, czy przejściowy14.

Omawiając procesy badawcze zachodzące na gruncie nauki administracji, nie 

można pominąć kwesti optymalizacji. Optymalizacja jest czynnikiem decydującym 

o realizacji celu preskryptywnego nauki administracji, czyli formułowania dyrek-

tyw odnośnie do sprawniejszego, efektywniejszego (po prostu lepszego) działania 

administracji publicznej. Wiąże się to z ustaleniem konieczności usunięcia stwier-

dzonych w  wyniku badań nieprawidłowości lub możliwości poprawy działania 

administracji publicznej. Problem optymalizacji musi być rozpatrywany zawsze 

w kontekście konkretnego celu. Jego precyzyjne określenie pozwala na zarysowanie 

teoretycznego optimum oraz stwierdzenie, czy w danym stanie rzeczy optimum jest 

osiągalne oraz oszacowanie dystansu między stanem obecnym a stanem optymal-

nym. Należy mieć na uwadze, że w przypadku nauki administracji występują całe 

11  Szerzej na ten temat m.in.: Z. Hellwig, Taksonometria ekonomiczna – jej osiągnięcia, zadania 
i cele, [w:] Taksonometria i jej zastosowania, Kraków 1994, s. 7 i nast.
12  Z. Cieślak (red.), Nauka administracji, Warszawa 2017, s. 39; S. Nitecki, Nauka administracji, 
Bielsko-Biała 1999, s. 39.
13  E. Knosala, L. Zacharko, A. Matan, Elementy nauki administracji, Wrocław 2002, s. 17.
14  S. Nitecki, Nauka administracji…, s. 39.
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wiązki celów, które często bywają ze sobą sprzeczne i nie zawsze da się je uzgodnić 
i zharmonizować15. 

Warto dodać, że nauka administracji ze względu na przebieg procesu badaw-
czego i wkorzystywane metody i techniki badawcze w generalnym ujęciu uznawana 
jest w  literaturze za naukę odwołującą się do metody indukcyjnej, czyli metody 
polegającej na wnioskowaniu od szczegółu do ogółu. Świadczy o tym fakt, że nauka 
administracji formułuje tezy ogólne (zasady, prawidłowości), po uprzednim zbada-
niu wielu przesłanek szczegółowych. 

Stąd wynika także możliwość i zasadność stosowania w nauce administracji także 
bardziej oryginalnych metod badawczych, takich jak np. metoda Fontes. Tym bar-
dziej że badania prowadzone w oparciu o jej założenia uwzględniają i pozwalają na 
wykorzystywanie dostępnych w naukach społecznych różnych metod i narzędzi ba-
dawczych, podporządkowanych realizacji planu czynności badawczych, polegających 
na zagregowaniu i przeanalizowaniu informacji na temat badanej instytucji, zarówno 
w aspekcie źródeł jej pochodzenia, jak i jej związków funkcjonalnych z innymi in-
stytucjami porządku społeczno-gospodarczego, kierunków wykładni i  interpretacji 
przepisów prawa odnoszących się do badanej instytucji, rozumienia reguł niesforma-
lizowanych odnoszących się do stosowania badanej instytucji oraz efektów społecz-
no-gospodarczych jej funkcjonowania.16 Metoda Fontes jest bowiem metodą kom-
pleksową, ale dającą się stosować także częściowo, tj. z wykorzystaniem wybranych 
jej elementów. 

Z perspektywy nauki administracji zaletą metody Fontes jest również to, iż po-
zwala ona na badanie instytucji od strony nie tylko formalnej, ale przede wszystkim 
funkcjonalnej. W tym także badania otoczenia funkcjonowania instytucji, a nawet 
uwarunkowań zmian tego otoczenia pojawiających się na skutek lub w związku z po-
wstaniem i działaniem badanej instytucji, gdyż ustalenia badawcze w zakresie źró-
deł pochodzenia prawa mają bezpośrednie przełożenie dla formułowania wniosków 
dotyczących problematyki funkcji prawa i konsekwencji wynikających z praktycznej 
implementacji norm i instytucji prawa, zwłaszcza tych determinujących lub oddzia-
łujących na sposób działania i zorganizowania administracji publicznej oraz jej relacji 
z otoczeniem w związku z wykonywaniem zadań publicznych, kreowaniem polityk 
publicznych i publicznym procesem decyzyjnym.

Można więc powiedzieć, że metoda Fontes stanowi swoistą operacjonalizację 
tradycyjnie stosowanych metod badawczych, zmierzającą do poszerzenia stan-
dardowego podejścia, opartego – choćby przez wzgląd na zasadę związania dzia-

15  E. Knosala, Zarys nauki…, s. 38.
16  Szerzej na ten temat: P. Chmielnicki, Metodyka badań nad źródłami powstawania prawa, passim.
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łania administracji prawem – głównie na egzegezie przepisów prawa dokonywa-

nej najczęściej przy pomocy metody lingwistyczno-logicznej (czyli komunikacie 

o stanie norm sformalizowanych prawnie, budowanym na zasadach hermeneutyki 

prawniczej). Założenia metody Fontes, jako metody adaptowalnej na gruncie na-

uki administracji chociaż wykazują pewien związek metodologiczny z niektórymi 

wcześniejszymi propozycjami i tradycyjnymi metodami badawczymi, stosowanymi 

w jej obrębie, nie stanowią jednak ich powtórzenia czy też prostego rozwinięcia. 

Stanowią zupełnie nową propozycję badań nad porządkiem normatywnym 

współczesnego społeczeństwa, niemającą bezpośredniego, wcześniejszego prece-

densu w tym sensie, że zakładają oparcie badań na holistycznej analizie charakteru 

relacji (powiązań) pomiędzy wszystkimi normami prawnymi odnoszącymi się bez-

pośrednio do stawianego celu działania, jak również na badaniu powiązań zacho-

dzących pomiędzy tymi normami prawnymi a normami innych rodzajów, z któ-

rych składa się porządek społeczno-gospodarczy współczesnego społeczeństwa, 

w tym reguł nieformalnych i niesformalizowanych, co w konsekwencji prowadzi 

do pozyskiwania dodatkowej wiedzy, potrzebnej do dokonania trafnej wykładni 

przepisów prawa determinujących zorganizowanie i funkcjonowanie administracji 

publicznej, a nawet całej sfery publicznej. 

Oznacza to zarazem, że założenia metody Fontes, ukierunkowane na badanie 

źródeł pochodzenia prawa, efektywności prawa i jego powiązań z normami innych 

rodzajów, nie stoją w  żaden sposób w  opozycji do podejścia konwencjonalnego, 

wyznaczonego np. paradygmatem pozytywizmu prawniczego. Metoda ta nie tyl-

ko bowiem nie neguje – wręcz przeciwnie – czerpie z niego wiedzę niezbędną do 

osiągnięcia zasadniczego celu badań. Ponadto uzupełnia badania nad prawem i ad-

ministracją o elementy, których nie dostarcza podejście konwencjonalne. Co wię-

cej, badania nad materialnymi źródłami i efektywnością prawa pozostają w pełnej 

korelacji z podstawowymi założeniami pozytywizmu naukowego w ogóle. Chodzi 

bowiem o badanie konkretnych zjawisk społecznych. Nie chodzi o budowanie ko-

lejnego systemu filozoficzno-prawnego, ale o poznanie faktów społecznych i cha-

rakteru relacji zachodzących pomiędzy faktami, co jest również jednym z  celów 

nauki administracji jako takiej. 

Specyfika nauki administracji polega bowiem m.in. na tym, że jej celem jest bada-

nie administracji publicznej nie tylko w aspekcie prawnym, ale także, a może nawet 

nade wszystko, w  aspekcie funkcjonalnym (i różnych jego kontekstach, takich jak 

np. racjonalność, sprawność, efektywność, a nawet społeczna lub polityczna akcep-

towalność działania) po to, by rzeczywiście możliwe było formułowanie praktyczne 

użytecznych i zastosowalnych postulatów jej usprawniania i modernizowania.





Paweł Derlecki*

Sankcje administracyjne – odpowiedzialność administracyjna 
czy już karna? Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka

Przedmiotem artykułu jest problematyka sankcji administracyjnych, uwzględ-

niająca w  szczególności styk odpowiedzialności administracyjnej oraz odpowie-

dzialności karnej. Powyższe zagadnienie już od lat jest przedmiotem licznych spo-

rów doktrynalnych. Wywołuje ono również poważne wątpliwości oraz rozbieżności 

w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Problematyka ta nie ma 

wymiaru wyłącznie teoretycznego, ale niesie ze sobą doniosłe konsekwencje prak-

tyczne. Zauważyć bowiem należy, że obecne ustawodawstwo przewiduje możliwość 

stosowania kar pieniężnych, które swym stopniem dolegliwości zdecydowanie prze-

kraczają nawet najbardziej surową grzywnę przewidzianą przepisami prawa karnego. 

W ślad za tak skonstruowanym reżimem odpowiedzialności nie idą zarazem gwaran-

cje procesowe i materialne, które są właściwe dla odpowiedzialności karnej. 

Uwagi ogólne

Zasygnalizowana na wstępie problematyka była w 2013 roku przedmiotem za-

interesowania Rzecznika Praw Obywatelskich, który w swym wystąpieniu wskazy-

wał, że ówcześnie obowiązujące przepisy prawa administracyjnego nie przewidy-

wały, na wzór prawa karnego, regulacji ogólnej, która normowałaby zagadnienia, 

takie jak pojęcie sankcji administracyjnej, zasady odpowiedzialności za delikt ad-

ministracyjny, ustanie karalności deliktu z uwagi na upływ czasu, czy też wyłączenie 

odpowiedzialności administracyjnej za działania wyczerpujące znamiona deliktu 

administracyjnego1. Wskazywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich zastrzeże-

nia mają w pewnym zakresie już jedynie walor historyczny. Wynika to z faktu, że 

mocą nowelizacji z 7 kwietnia 2017 r.2 ustawodawca dodał do Kodeksu postępo-

* aplikant adwokacki, doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego UJ.
1  Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 stycznia 
2013 r., RPO-722886-V/2013/PM, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/1698149.pdf [dostęp: 
15 kwietnia 2020].
2  Ustawa z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 935).
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wania administracyjnego3 dział IVa zatytułowany „Administracyjne kary pienięż-

ne”, który normuje ogólne zasady nakładania i wymierzania administracyjnych kar 

pieniężnych. Z uzasadnienia4 do wspomnianej ustawy wynika, że prawodawca do-

strzegł problemy w stosowaniu sankcji administracyjnych, które miały polegać na 

braku ogólnych reguł określających zasady ich nakładania i wymierzania, co osta-

tecznie miało skutkować znaczącym zróżnicowaniem sytuacji podmiotów podle-

gających ukaraniu. Wprowadzone zmiany, które chociaż należy ocenić pozytywnie, 

wydają się być jednak niewystarczające. Ustawodawca uregulował jedynie pewien 

wycinek całości problematyki, tj. materialnoprawne zasady odpowiedzialności, ale 

tylko w zakresie administracyjnych kar pieniężnych. Wciąż poza zakresem ogólnej 

regulacji pozostają administracyjne kary niepieniężne. W doktrynie wprowadzona 

regulacja wywołała rozbieżne głosy – zarówno negatywne5, jak i pozytywne6. 

Problematyka wzajemnego przenikania się odpowiedzialności administracyjnej 

oraz odpowiedzialności karnej na przestrzeni ostatnich lat wciąż zyskuje na popular-

ności ze względu na fakt, że sankcje administracyjne są coraz częściej wprowadzane 

do regulacji prawnych, dotyczących sektorów, takich jak: energetyka, telekomunikacja, 

ochrona zdrowia, ochrona konkurencji. Zjawiskiem powszechnym stało się zatem in-

tensywne rozprzestrzenianie się sankcji administracyjnych w sferze tzw. administracji 

regulacyjnej. Wskazanie wyraźnej granicy między odpowiedzialnością karną a odpo-

wiedzialnością administracyjną wydaje się w zasadzie niemożliwe. Podstawowym pro-

blemem pozostaje zdefiniowanie sankcji administracyjnej. W doktrynie wskazuje się, 

że powszechność i rozmaitość sankcji administracyjnych, jak również zróżnicowanie 

podmiotów, na które są nakładane, różnorodność organów je stosujących oraz trybu 

ich wymierzania powoduje, że w pełni uzasadnione jest poszukiwanie ich wspólnych 

(uniwersalnych) cech, ale zarazem powoduje trudności w ustaleniu desygnatów tego 

pojęcia7. Wskazać również wypada, że orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w za-

kresie istoty sankcji administracyjnych oraz ich funkcji nie jest jednolite8. Także orzecz-

3  Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020, poz. 256).
4  Uzasadnienie projektu ustawy z  7.04.2017 r. o  zmianie ustawy – Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego oraz niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1183 
[dostęp: 15 kwietnia 2020], s. 67.
5  P. Majczak, Refleksje na temat kodeksowej regulacji kar administracyjnych, „Ius Novum” 2020, nr 
1, s. 133.
6  A. Krawczyk, [w:] Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Kodeks postępowania administracyjnego. Ko-
mentarz, Warszawa 2019, s. 972
7  M. Stahl, Wprowadzenie. Sankcje administracyjne – problemy węzłowe, [w:] M. Stahl, R. Lewicki, 
M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011, s. 22-25.
8  Zob. M. Stahl, Sankcje administracyjne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Instytu-
cje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, 
Kraków 2001, s. 651-658.
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nictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie wykładni konwencyjnego 

pojęcia „sprawy karnej” jest wysoce niejednolite, co ostatecznie potwierdza, że poruszo-

na w niniejszym artykule problematyka wciąż wywołuje wiele wątpliwości. 

W celu uzupełnienia powyższych wywodów należy zaznaczyć, że z pomocą na roz-

wiązanie zasygnalizowanych wątpliwości nie przyjdzie nam odwoływanie się do defi-

nicji prawa karnego oraz prawa administracyjnego. W literaturze przedmiotu prawo 

karne definiuje się jako dziedzinę prawa stanowionego przez powołaną do tego władzę 

państwową, która określa, jakie zachowania naruszające normy postępowania zostają 

uznane za czyny karalne oraz jakie są zasady pociągania do odpowiedzialności karnej, 

a także jakie są kary lub inne środki przewidziane dla sprawców czynów karalnych9. 

Uogólniając zatem, można powiedzieć, że na prawo karne będą składać się normy praw-

ne, które statuują odpowiedzialność za przestępstwa oraz wykroczenia10 oraz normy 

prawne, które regulują procedurę realizacji tej odpowiedzialności. Natomiast próbując 

zdefiniować prawo administracyjne, można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że na 

tę gałąź prawa składają się normy regulujące określone dziedziny społeczno-gospodar-

cze, pozostające pod władczą ingerencją państwa oraz normy, które określają zasady 

tej ingerencji11. Taki sztywny podział wydaje się jednak być już anachroniczny i nie-

przystający do obecnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Jak bowiem wskazuje 

się w doktrynie, w ostatnich latach nasiliło się zjawisko przenikania oraz oddziaływania 

na siebie różnych dziedzin prawa12. 

Gwarancje na gruncie odpowiedzialności karnej

Na pierwszy rzut oka wskazana problematyka zdaje się mieć walor wyłącznie 

teoretyczny, sprowadzający się do ustalenia bądź wyodrębnienia kryteriów, które 

pozwolą na postawienie granicy między prawem karnym a prawem administracyj-

nym. Dyskusja w tym przedmiocie ma jednak również doniosłe znaczenie prak-

9  W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2014, s. 22.
10  Co do wykroczeń i ich kwalifikowania do systemu prawa karnego pojawiają się jednak pewne 
wątpliwości. Dość powiedzieć, że wykroczenia często będą polegać na niepodporządkowaniu się na-
kazom administracyjnym (np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości), zaś regulacją poprzedzającą 
obecnie obowiązującą w zakresie prawa wykroczeń była ustawa z 17 kwietnia 1966 roku o przeka-
zaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznictwa karno-administracyjnego 
(Dz.U. nr 23, poz. 149) – zob. więcej na temat kształtowania się regulacji prawa wykroczeń: D. Szu-
miło-Kulczycka, Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004, s. 93-118.
11  Zob. jednak bogaty przegląd definicji prawa administracyjnego: Z. Duniewska, [w:] M. Stahl (red.), 
Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013, s. 43-51.
12  J. Zimmermann, Jedność prawa administracyjnego, [w:] J. Supernat (red.), Między tradycją a przy-
szłością w  nauce prawa administracyjnego, Wrocław 2009; por. także: Z. Duniewska, [w:] M. Stahl 
(red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013, s. 35.
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tyczne, gdyż zakwalifikowanie określonej sprawy jako karnej będzie skutkowało 

koniecznością stosowania w  tym zakresie gwarancji przewidzianych dla spraw 

karnych. Mowa tu przede wszystkim o gwarancjach przewidzianych w art. 6 Kon-

wencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności13 oraz art. 42 i 45 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej14.

Zaszeregowanie określonej sprawy do kategorii spraw karnych w rozumieniu 

Konwencji powoduje, że ustawodawca krajowy, niezależnie od sposobu ich zakwa-

lifikowania w wewnętrznym porządku prawnym, zobowiązany będzie do takiego 

ich uregulowania, aby pozostawało to w  zgodzie z  konwencyjnym standardem 

przewidzianym dla spraw karnych15. Na ów standard składają się gwarancje o cha-

rakterze materialnym oraz formalnym (procesowym)16. Jako fundamentalne należy 

wskazać zasadę ustawowego określenia znamion czynu zabronionych oraz zasadę 

zakazu retroaktywności prawa karnego. Obie zasady wynikają wprost z art. 7 ust. 

1 EKPCz. Natomiast na gwarancje procesowe składają się zasada prawa do sądu 

oraz zasada rzetelnego postępowania, które wynikają z regulacji art. 6 EKPCz, przy 

czym w ramach tej ostatniej można również wyróżnić jeszcze ogólne i szczególne 

zasady17. Na ogólne gwarancje w ramach zasady rzetelnego postępowania składają 

się: publiczne i  jawne postępowanie, brak zbędnej zwłoki w rozpoznaniu sprawy, 

zasada równości broni, tj. takie ukształtowanie uprawnień obu stron postępowania, 

aby żadna nie była uprzywilejowana względem drugiej oraz kontradyktoryjność 

postępowania18. Szczególne warunki rzetelnego postępowania znajdują zastosowa-

nie tylko do spraw karnych w rozumieniu konwencyjnym. Zostały one sformuło-

wane w art. 6 ust. 2 i 3 Konwencji, a zalicza się do nich: zasadę domniemania nie-

winności, prawo do informacji o istocie i treści oskarżenia, prawo do skorzystania 

z pomocy obrońcy, prawo do obecności przy przesłuchaniu i do przesłuchania oraz 

prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza19.

Gwarantowany przez postanowienia art. 6  EKPCz standard ochrony podmio-

tów stojących pod zarzutem popełnienia czynu karalnego pozostaje zatem niezwykle 

13  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4 li-
stopada 1950 roku (Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284); (dalej: EKPCz lub Konwencja).
14  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. nr 78, poz. 483); (dalej: 
Konstytucja RP).
15  D. Szumiło-Kulczycka, Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004, s. 80-81.
16  Zob. w  tym zakresie: P. Hofmański, Konwencja europejska a prawo karne, Toruń 1995, s. 249 
i  nast.; C. Nowak, Prawo do rzetelnego procesu sądowego w  świetle EKPC i  orzecznictwa ETPC,                   
[w:] P. Wiliński, Rzetelny proces karny, Warszawa 2009, s. 95 i nast.
17  D. Szumiło-Kulczycka, Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004, s. 81.
18  J. Pradel, Rzetelny proces w europejskim prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 9, s. 8.
19  C. Nowak, Prawo do rzetelnego procesu sądowego w  świetle EKPC i  orzecznictwa ETPC,                                  
[w:] P. Wiliński, Rzetelny proces karny, Warszawa 2009, s. 118-134.
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szeroki i  zapewnia, że rozstrzygnięcia podejmowane w ramach odpowiedzialności 

karnej nie będą miały charakteru arbitralnego, zaś osoba oskarżona będzie miała peł-

ne spektrum środków, które umożliwią jej obronę przed oskarżeniem. Tym mocniej 

powinno więc wybrzmieć pytanie dotyczące gwarancji podmiotów, wobec których 

stosowane są sankcje administracyjne w postaci np. kar pieniężnych, których dole-

gliwość jest znaczna (niejednokrotnie wyższa od maksymalnej kary grzywny przewi-

dzianej przepisami prawa karnego), a zarazem sprawy (przepisy), w ramach których 

sankcje te są stosowane nie są zaliczane do systemu prawa karnego. 

Problematyka sankcji administracyjnych była również wielokrotnie przed-

miotem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie nie budzi już żadnych 

wątpliwości, że TK dopuścił możliwość stosowania takich środków jako szeroko 

rozumianej odpowiedzialności prawnej20. Niezależnie od powyższego orzeczenia, 

TK zastanawiał się również nad zakresem zastosowania zasady nullum crimen sine 
lege oraz zasady nulla poena sine culpa w ramach procedury stosowania admini-

stracyjnych kar pieniężnych oraz nad zagadnieniem dostępu do sądu i gwarancji 

procesowych w ramach odpowiedzialności administracyjnej21. Godne przytocze-

nia jest również stanowisko wyrażone w uzasadnieniu wyroku TK z 4 lipca 2002 

roku22, w którym TK stwierdził: „Konstytucja w art. 42 ust. 1 stwierdza, że odpo-

wiedzialności karnej podlega ten, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą 

kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia”. Zaś w art. 42 ust. 3, że 

„każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona pra-

womocnym wyrokiem sądu”. Taki stan rzeczy nie przesądza o tym, że o środkach 

karnych (represyjnych), a  tym bardziej innych sankcjach przewidujących różne-

go rodzaju dolegliwości orzekać mogą tylko sądy karne, i  w związku z  tym nie-

dopuszczalne jest ich orzeczenie przez inny sąd, np. sąd cywilny (gospodarczy). 

To, jaki sąd orzeka w konkretnych sprawach, jest kwestią wyborów o charakterze 

ustrojowo-organizacyjnym, a  nie materialnoprawnym. Nie ma więc przeszkód, 

aby za naruszenie konkretnych przepisów prawa ustawodawca przewidział możli-

wość stosowania sankcji o podobnym charakterze w różnych postępowaniach (np. 

w postępowaniu cywilnym, administracyjnym czy karnym). Zresztą takie sytuacje 

w prawie polskim mają miejsce. Dotyczy to np. kary pieniężnej (czy kary grzyw-

ny), która może być konsekwencją orzeczenia wydanego w następstwie przeprowa-

dzenia postępowania karnego przed sądem karnym, ale sankcja tego rodzaju może 

być też zastosowana w postępowaniu administracyjnym, o ile przepisy prawne taką 

20  Wyrok TK z 29 kwietnia 1998 r., K 17/97, OTK ZU 1998, z. 3, poz. 30 
21  Zob. przegląd orzecznictwa TK w wskazanym zakresie: D. Szumiło-Kulczycka, Prawo admini-
stracyjno-karne, Kraków 2004, s. 177-188.
22  Wyrok TK z 4 lipca 2002 r., P 12/01, OTK-A 2002, z. 4, poz. 50.
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możliwość przewidują w konsekwencji wydanej decyzji administracyjnej (dotyczą-

cej np. ochrony środowiska). W uzasadnieniu TK wskazywał również, że niekiedy 

granica między prawem administracyjno-karnym a karnym ze względu na to, że 

ma charakter płynny, może podlegać pewnym zatarciom. W  takiej sytuacji, gdy 

dana kara pieniężna, ze względu m.in. na swą surowość, skutkuje zaliczeniem okre-

ślonej kategorii sprawy do prawa karnego, sądowoadministracyjna kontrola decyzji 

o wymierzeniu kary może nie spełniać wymogów konstytucyjnych. 

Sprawa karna w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka – tzw. kryteria Engela

Problematyka styku odpowiedzialności karnej i  odpowiedzialności admini-

stracyjnej na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka23 

w Strasburgu jest widoczna w szczególności w orzecznictwie, które roztrząsa spo-

sób interpretacji pojęcia „sprawy karnej” na gruncie Konwencji. ETPC wielokrot-

nie w ramach konkretnych spraw decydował o tym, czy mają one charakter karny 

w rozumieniu art. 6 EKPCz. Zaznaczyć jednak należy, że pojęcie to jest pojmowa-

ne w sposób autonomiczny na gruncie Konwencji, co oznacza, że również sprawy, 

które będą na gruncie przepisów krajowych należały do prawa administracyjnego 

(administracyjno-karnego), mogą zostać uznane za karne w rozumieniu Konwen-

cji. Większych problemów nie przysparza sytuacja, kiedy dana sprawa jest trak-

towana jako karna przez przepisy krajowe. Wówczas jest ona uznawana za karną 

również w rozumieniu art. 6 EKPCz. Wątpliwości pojawiają się jednak w sytuacji, 

gdy prawodawca krajowy nazywa określoną kategorię spraw odmiennie, albo gdy 

są one poddawane jurysdykcji organów innych niż karne. Mowa tutaj m.in. o spra-

wach dyscyplinarnych, sprawach z zakresu prawa podatkowego czy też sprawach, 

w których nakładane są przez organy tzw. administracji regulacyjnej (będą to np. 

regulacje sektorowe prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska, prawa kon-

kurencji) kary pieniężne lub inne opłaty. 

Kluczowym orzeczeniem dla wykładni pojęcia „sprawy karnej” na gruncie 

Konwencji jest wyrok ETPC z 21 listopada 1976 roku w sprawie Engel i inni prze-
ciwko Holandii24. Orzeczenie dotyczyło postępowania dyscyplinarnego w wojsku. 

Trybunał ostatecznie uznał, że jest to sprawa karna w rozumieniu art. 6 EKPCz. 

Oprócz tego Trybunał sformułował trzy zasadnicze kryteria, które mają pozwolić 

na ustalenie, że dana sprawa ma charakter karny. Kryteria te funkcjonują w dok-

23  Dalej również jako ETPC lub Trybunał.
24  Wyrok ETPC z 8 czerwca 1976 r. w sprawie Engel i inni przeciwko Holandii, skargi nr 5100/71; 
5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72.
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trynie jako tzw. kryteria Engela. Są one do dzisiaj stosowne i  twórczo rozwijane 

w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Odwołuje się do nich 

również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Pierwszym kryterium jest przyporządkowanie danego przepisu do prawa kar-

nego zgodnie z prawem krajowym. Trybunał w sprawie Engel i inni przeciwko Ho-
landii wskazał jednak, że przywołane kryterium nie ma charakteru decydującego, 

a  jedynie formalny i wstępny. Podobne stanowisko ETPC zajmował w kolejnych 

orzeczeniach25. Jeżeli więc naruszenie przepisów prawa krajowego będzie, w świetle 

prawa wewnętrznego danego państwa, uznane za sprawę karną, to również będzie 

to miało decydujące znaczenie dla zakwalifikowania takiej sprawy jako karnej w ro-

zumieniu Konwencji. W przeciwnym wypadku konieczne jest prowadzenie dalszej 

analizy z punktu widzenia kolejnych dwóch kryteriów. Takie podejście wydaje się 

najbardziej racjonalne. Samo formalne zakwalifikowane przez prawodawcę krajo-

wego określonej kategorii spraw bądź do prawa karnego, bądź do prawa admini-

stracyjnego, nie powinno być uznane za kryterium wystarczające. Mogłoby to ro-

dzić bowiem pokusę po stronie ustawodawcy do kwalifikowania większości spraw 

w  przedmiocie wymierzania kar pieniężnych do sfery prawa administracyjnego 

ze względu na fakt, że procedura ich stosowania byłaby prostsza niż pociągnięcie 

do odpowiedzialności w ramach procesu karnego. W ramach drugiego kryterium 

ETPC nakazuje badać różne okoliczności. Po pierwsze, należy badać krąg adresa-

tów regulacji, która przewiduje daną sankcję26. Ustalenie jej generalnego i abstrak-

cyjnego charakteru, tj. okoliczności, że jest skierowana do ogółu, a nie do określonej 

grupy podmiotów, może przesądzać o karnym charakterze sprawy27. Następnie na-

leży wziąć pod uwagę, jaki charakter – represyjny lub prewencyjny – ma norma, na 

podstawie której nakładana jest sankcja28. Warto w tym zakresie dodać, iż Trybunał 

wskazał, że jeżeli cel sankcji ma charakter restytucyjny, to brak jest karnego charak-

teru sprawy29. Niezależnie od powyższych okoliczności celowe pozostaje również 

ustalenie, czy postępowanie zostało wszczęte przez organ uprawniony do nakła-

dania sankcji30, czy nałożenie sankcji jest uzależnione od stwierdzenia winy danej 

25  Wyrok ETPC z 26 marca 1982 r. w sprawie Adolf przeciwko Austrii, skarga nr 8269/78; wyrok 
ETPC z 22 maja 1990 roku w sprawie Weber przeciwko Szwajcarii, skarga nr 11034/84; wyrok ETPC 
z 27 sierpnia 1991 roku w sprawie Demicoli przeciwko Malcie, skarga nr 13057/87.
26  Opinia rzecznika generalnego Juliane Kokott z 15 grudnia 2011 roku w sprawie C-489/10 P Ł. 
Bonda przeciwko Polsce, Nb 48.
27  Wyrok ETPC z 21 lutego 1984 roku w sprawie Öztürk przeciwko Niemcom, skarga 8544/79; Wy-
rok ETPC z 2 września 1998 roku w sprawie Lauko przeciwko Słowacji, skarga 26138/95.
28  Wyrok ETPC z 24 lutego 1994 roku w sprawie Bendenoun przeciwko Francji, skarga 12547/86.
29  Wyrok ETPC z 23 listopada 2006 roku w sprawie Jussila przeciwko Finlandii, skarga 73053/07.
30  Wyrok ETPC z 10 czerwca 1996 roku w sprawie Benham przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga 
19380/92.
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osoby31 oraz w jaki sposób jest kwalifikowana dana sprawa w innych państwach32. 

Rozwinięcie przez Trybunał drugiego z kryterium Engela w kolejnych orzeczeniach 

wyraźnie wskazuje, że w istocie składa się ono z kilku mniejszych elementów, któ-

rych ustalenie wymaga każdorazowo zbadania różnych okoliczności danej sprawy.

Trzecim kryterium Engela jest rodzaj i rozmiar sankcji przewidzianej w usta-

wodawstwie krajowym. Jest to również kryterium, które było przedmiotem licz-

nego oraz rozbieżnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 

w szczególności w odniesieniu do kar (sankcji) administracyjnych, które stopniem 

dolegliwości przekraczają granice przewidziane dla klasycznej grzywny, która jest 

powszechnie stosowana w  prawie karnym. Mniejszy problem występuje w  przy-

padku zakwalifikowania sprawy jako karnej, w której została wymierzona kara po-

zbawienia wolności. We wspomnianym orzeczeniu w sprawie Engel i inni przeciwko 
Holandii Trybunał dość jednoznacznie wskazał, że jeżeli w danej sprawie istnieje 

możliwość wymierzenia kary pozbawienia wolności, to będzie ona miała charakter 

karny. Duże większe wątpliwości wywołują już jednak sprawy, w których dopusz-

czalne jest stosowanie kar finansowych (kary pieniężne, dodatkowe opłaty etc.), 

a także sprawy, w których stosowane są kary dyscyplinarne (np. pozbawienie moż-

liwości wykonywania określonego zawodu). 

Na wstępie rozważań zauważyć wypada, że zgodnie z  orzecznictwem ETPC 

dla oceny rozmiaru (dolegliwości) danej kary decydujące znaczenie ma to, w  ja-

kim wymiarze kara może zostać wymierzona, a nie to, w jakim rozmiarze została 

ostatecznie orzeczona33. Niemniej jednak w zakresie kar pieniężnych ETPC wydaje 

się być mało konsekwentny. Z jednej strony Trybunał uznał, że grzywna, która na 

czas wydania orzeczenia wynosiła 500 franków szwajcarskich, przesądza o tym, że 

sprawa ma charakter karny34. Z drugiej strony ETPC wskazał, że grzywna w wyso-

kości 500.000 drachm (obowiązująca na dzień orzekania waluta w Grecji; na dzisiaj 

wskazana kwota kalkuluje się mniej więcej na 1500 euro) nie pozwala uznać danej 

sprawy jako sprawy karnej35. ETPC uznał również, że kary pieniężne, których nie-

wykonanie zagrożone jest zastępcza karą pozbawienia wolności lub wpisaniem do 

rejestru karnego, mogą przemawiać za karnym charakterem sprawy36.

Duże problemy pojawiają się w  przypadku kwalifikowania spraw dyscyplinar-

nych, gdzie również pojawia się cała gama poglądów wyrażonych przez Trybunał. 

31  Ibidem.
32  Wyrok ETPC z 21 lutego 1984 roku w sprawie Öztürk przeciwko Niemcom, skarga 8544/79.
33  Wyrok ETPC z 9 października 2003 roku w sprawie Ezeh i Connors przeciwko Zjednoczonemu 
Królestwu, skarga 39665/98; skarga 40086/98.
34  Wyrok ETPC z 22 maja 1990 roku w sprawie Weber przeciwko Szwajcarii, skarga nr 11034/84.
35  Wyrok ETPC z 22 maja 1990 roku w sprawie Garyfallou Aebe przeciwko Grecji, skarga 18996/91.
36  Wyrok ETPC z 31 maja 2011 roku w sprawie Zugić przeciwko Chorwacji, skarga 3699/08.
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We wzmiankowanym już orzeczeniu w sprawie Engel i inni przeciwko Holnadii ETPC 

uznał, że w przypadku postępowania dyscyplinarnego w wojsku należy raczej mówić 

o odpowiedzialności (sprawie) dyscyplinarnej niż odpowiedzialności (sprawie) kar-

nej. Natomiast w sprawie Weber przeciwko Szwajcarii Trybunał wskazał, że sprawa 

dyscyplinarna ma miejsce w szczególności wówczas, gdy dotyczy naruszenia specy-

ficznych reguł obowiązujących daną grupę zawodową, co z punktu widzenia kryte-

rium norm prawnych, będących podstawą odpowiedzialności, wskazywałoby na to, 

że sprawy dyscyplinarne raczej nie będą miały charakteru karnego. W końcu ETPC 

w sprawie Campbell i Fell przeciwko Zjednoczonemu Królestwu uznał, że nie można 

a limine wykluczyć sytuacji, kiedy sprawa dyscyplinarna będzie miała i charakter kar-

ny, i charakter dyscyplinarny37. Co więcej, w sytuacji gdy prawo krajowe przewiduje 

tylko jedno postępowanie w takiej sytuacji, ma ono odpowiadać standardom przewi-

dzianym dla spraw karnych. Orzecznictwo ETPC w zakresie odpowiedzialności dys-

cyplinarnej pozostaje zatem niestabilne. Trudno zatem na jego podstawie wyciągać 

generalne wnioski co do charakteru spraw dyscyplinarnych. 

W  kolejnych orzeczeniach Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie 

przesądzał o karnym charakterze różnego rodzaju sankcji. Dla przykładu można tutaj 

wskazać sprawę dotyczącą stosowania sankcji przez włoski urząd ochrony konku-

rencji za praktyki o charakterze monopolowym38, sprawę związaną z wymierzaniem 

sankcji za naruszenie przepisów o ruchu drogowym39 czy też sprawę o wymierzenie 

kary pieniężnej za udział w nielegalnej demonstracji40. Wszystkie powyższe sprawy 

zostały przez Europejski Trybunał Praw Człowieka zakwalifikowane jako sprawy kar-

ne w rozumieniu art. 6 EKPCz. Natomiast jako niebędące karnymi, a więc niekorzy-

stające z gwarancji przewidzianych w art. 6 Konwencji, zostały zakwalifikowane spra-

wy, takie jak: sprawy o stwierdzenie zakazu działalności partii politycznych41, sprawy 

przed parlamentarnymi komisjami śledczymi42, sprawy deportacji cudzoziemców43 

czy też sprawy podatkowe, w których nakładana kara pieniężna ma na celu naprawie-

nie szkody, a nie zapobiegnięcie powrotowi do przestępstwa44.

37  Wyrok ETPC z 28 czerwca 1984 roku w Campbell i Fell przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, 
skarga 7819/77, skarga 7878/77.
38  Wyrok ETPC z 27 września 2011 roku w sprawie A. Menarini Diagnostics przeciwko Włochom, 
skarga 43509/08. 
39  Wyrok ETPC z 23 września 1998 roku w sprawie Maligne przeciwko Francji, skarga 27812/95.
40  Wyrok ETPC z 29 kwietnia 1988 roku w sprawie Belilos przeciwko Szwajcarii, skarga 10328/83.
41  Wyrok ETPC z 3 października 2000 roku w sprawie Refah Partisi i inni przeciwko Turcji, skarga 
41340/98, 41342/98, 41343/98, 41344/98.
42  Wyrok ETPC z 9 lipca 2002 roku w sprawie Giovanni Montera przeciwko Włochom, skarga 64713/01
43  Wyrok ETPC z 5 października 2000 roku w sprawie Maoouia przeciwko Francji, skarga 39652/98.
44  Wyrok ETPC z 3 grudnia 2002 roku w sprawie Mieg de Boofzheim przeciwko Francji, skarga 
52938/99.
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Powyższy przegląd orzecznictwa wskazuje, że chociaż kryteria Engela w pew-

nym stopniu pozwalają na wytyczenie granicy między sprawami administracyj-

nymi a karnymi, to ze względu na ich ogólny charakter wciąż istnieje potrzeba ich 

twórczego rozwijania, a niejednokrotnie ich zastosowanie może doprowadzić do 

niejasnych wyników. 

Zagadnienie sankcji administracyjnych było również przedmiotem rozważań 

czynionych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak się wydaje, 

wynika to przede wszystkim z  faktu, że regulacje unijne, aby zagwarantować ich 

skuteczność oraz efektywność, często zabezpieczone są określonymi sankcjami. 

Sankcje, którymi operuje prawodawca unijny, mają podwójny charakter – z jednej 

strony wykazują związek z tradycyjnymi dla prawa administracyjnego celami pre-

wencyjnymi, z drugiej jednak zawierają element represyjny, charakterystyczny dla 

prawa karnego45. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie in concreto decy-

dował o  tym, czy dana sankcja ma charakter karny. Dla przykładu można tutaj 

wskazać sprawę Bonda przeciwko Polsce46, w  której Trybunał Sprawiedliwości 

UE wskazał, że „środki (…) polegające na wykluczeniu rolnika z pomocy w roku, 

w  którym złożył nieprawdziwe oświadczenie co do wielkości kwalifikującego się 

areału, i na obniżeniu pomocy, do której byłby uprawniony w trzech kolejnych la-

tach kalendarzowych, do kwoty, która odpowiada różnicy między areałem zade-

klarowanym a wyznaczonym, nie stanowią sankcji o charakterze karnym”. Warto 

również przytoczyć wyrażoną w tej sprawie opinię rzecznika generalnego Juliane 

Kokott47, w której zostało wskazane, że rozstrzygając charakter sankcji w sprawie 

Käserei Champingnon Hofmeister przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas (w spra-

wie tej Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że sankcja w postaci dodatkowej kary 

pieniężnej w razie stwierdzenia nieprawidłowości w deklaracji wywozowej nie sta-

nowi sankcji karnej48), TS UE „zbadał karny charakter sankcji na podstawie dwóch 

kryteriów. Z jednej strony oparł się na rodzaju zarzucanych naruszeń. Stwierdził, 

że przepisy, które zostały naruszone, skierowane były wyłącznie do tych podmio-

tów gospodarczych, które dobrowolnie zdecydowały się na skorzystanie z systemu 

pomocy w dziedzinie rolnictwa. W tym przypadku postępowanie nie ma charak-

teru karnego. Z  drugiej strony zbadał również cel nałożonej sankcji”. Widać za-

45  M. Krół-Bogomilska, Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 2001, s. 113.
46  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 5 czerwca 2012 roku w sprawie C-489/10 Ł. Bonda prze-
ciwko Polsce.
47  Opinia rzecznika generalnego Juliane Kokott z 15 grudnia 2011 roku w sprawie C-489/10 P Ł. 
Bonda przeciwko Polsce.
48  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 11 lipca 2002 roku w sprawie C-210/00 Käserei Champin-
gnon Hofmeister przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
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tem wyraźnie, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie badania 

charakteru danej sprawy odwołuje się do tych samych elementów, na które zwraca 

uwagę ETPC, a więc do charakteru naruszonych norm prawnych oraz charakteru 

stosowanych sankcji. 

Warto równie zwrócić uwagę na opinię rzecznika generalnego Paolo Mengoz-

zi z 17 lutego 2011 roku49, w której, odwołując się do orzecznictwa Europejskie-

go Trybunału Praw Człowieka, rzecznik wskazał, że „państwa-strony mają prawo 

powierzać fiskusowi, czyli organowi administracji niespełniającemu wymogów art. 

6  EKPC, zadanie ścigania i  karania przestępstw podatkowych, dla których prze-

widuje się zastosowanie domiaru podatkowego mającego charakter sankcji karnej, 

pod warunkiem że podatnik może zaskarżyć daną decyzję do sądu, który zapewnia 

gwarancje zawarte w art. 6 EKPC, czyli – jak to zostało sformułowane w pkt 81 

wyroku Janosevic i przytoczone w wielu późniejszych wyrokach – do organu są-

dowego posiadającego nieograniczone prawo orzekania, który jest w szczególno-

ści uprawniony do zmiany zaskarżonej decyzji pod każdym względem faktycznym 

i prawnym”.

Przedstawiona powyżej, w sposób skrótowy i ogólny, problematyka sankcji ad-

ministracyjnych i  ich charakteru w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje, że zagadnienie to wciąż 

budzi wątpliwości. Oba organy wielokrotnie musiały ad casu decydować, czy dana 

sankcja ma charakter karny, a co za tym idzie – czy podmiot ukarany taką sankcją 

może w pełni korzystać z gwarancji przewidzianych w prawie karnym.

Gwarancje procesowe przy wymierzaniu sankcji administracyjnych

To właśnie w  ramach stosowania różnego rodzaju sankcji administracyjnych 

lub dyscyplinarnych w największym stopniu urzeczywistniają się problemy zwią-

zane ze stykiem prawa karnego oraz prawa administracyjnego. Zwrócić bowiem 

należy uwagę, że niektóre sankcje administracyjne (np. kary pieniężne, dodatkowe 

opłaty etc.) swym charakterem upodobniają się do grzywien stosowanych w pra-

wie karnym. Wśród przedstawicieli doktryny nie ma jednolitego stanowiska wo-

bec charakteru administracyjnych kar pieniężnych. Z jednej strony można bowiem 

wskazać pogląd, zgodnie z którym kara administracyjna jest środkiem z zakresu 

policji administracyjnej50, z drugiej strony pojawiają się również i  takie poglądy, 

w ramach których wprost wskazuje się, że charakter administracyjnych kar pienięż-

49  Opinia rzecznika generalnego Paolo Mengozzi z 17 lutego 2011 roku w sprawie C-521/09 P Elf 
Aquitaine SA przeciwko Komisji Europejskiej. 
50  P. Przybysz, Egzekucja administracyjna, Warszawa 1999, s. 181-182.
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nych oraz opłat zbliża je do sankcji o charakterze penalnym51. Zjawisko polegające 

na wprowadzeniu systemu prawnego surowych kar pieniężnych występuje w szcze-

gólności w takich sektorach jak: prawo energetyczne, prawo pocztowe, prawo kon-

kurencji, prawo ochrony środowiska. W tym zakresie pojawiają się zatem słuszne 

pytania co do gwarancji procesowych przewidzianych dla podmiotów, w stosunku 

do których stosowane są tak dolegliwe środki. Po stronie ustawodawcy może się 

bowiem pojawić duża pokusa regularnego wprowadzania do porządku prawnego 

kolejnych kar pieniężnych ze względu na szybkość i prostotę ich wymierzania, co 

wynika z faktu, że w toku postępowania poprzedzającego nałożenie takiej sankcji 

badanych jest o wiele mniej przesłanek, niż ma to miejsce na gruncie procesu kar-

nego. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że organ administracji publicznej 

bada, czy zachodzi stan niezgodności z prawem. W razie jego stwierdzenia wymie-

rza określoną karę pieniężną. Przedmiotem badania organu często zatem pozostaje 

jedynie przesłanka o charakterze obiektywnym, tj. naruszenie przepisów powszech-

nie obowiązującego prawa. Poza zakresem zainteresowania natomiast pozostaje 

ewentualne zawinienie osoby dopuszczającej się naruszenia. Przesłanka zawinienia 

została expressis verbis wyrażona m.in. w art. 56 ust. 5 Prawa energetycznego52 oraz 

art. 104 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia53. Większość regulacji 

z zakresu sankcji administracyjnych nie zawiera przesłanki zawinienia. W tej sytu-

acji rolą podmiotu stosującego karę pieniężną pozostaje wyłącznie ustalenie obiek-

tywnego naruszenia przepisów prawa. W  razie stwierdzenia stanu niezgodności 

z prawem właściwy organ wymierza karę określoną przepisami prawa, niezależnie 

od zawinienia podmiotu dopuszczającego się naruszenia przepisów prawa. Biorąc 

pod uwagę powyższe, w doktrynie pojawił się pogląd, że odpowiedzialność admi-

nistracyjno-karna ma obiektywny charakter i nie jest tutaj konieczne wystąpienie 

elementu zawinienia. Element ten może być jednak wprowadzony do konkretnej 

regulacji na podstawie norm szczególnych54.

Powyższe wątpliwości ulegają wzmocnieniu, kiedy dochodzi do ustalenia or-

ganów właściwych do wymierzenia odpowiedniej kary. Odwołując się do przyto-

czonych powyższej przykładów, stosowanie do art. 56 ust. 2 Prawa energetyczne-

51  Zob. W. Radecki, Kary pieniężne w polskim systemie prawa czy nowy rodzaj odpowiedzialności 
karnej?, PPK 1996, nr14-15, s. 5; także J. Skupiński, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych na 
tle polskiej ustawy z dnia 28 października 2002 roku (próba zarysu problematyki), „Gdańskie Studia 
Prawnicze. Aktualne problemy prawa i  procesu karnego”. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi 
Grajewskiego, red. M. Płachta, Gdańsk 2003, s. 368.
52  Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2019, poz. 755); (dalej: Prawo ener-
getyczne).
53  Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019, poz. 1252).
54  P. Przybysz, Egzekucja administracyjna, Warszawa 1999, s. 183.
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go kary pieniężne wymierza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Natomiast kary 

przewidziane ustawą o  bezpieczeństwie żywności i  żywienia wymierza właściwy 

państwowy inspektor sanitarny. Niemniej jednak w zdecydowanej większości przy-

padków sankcje administracyjne stosują organy administracji publicznej, zaś for-

mą rozstrzygnięcia pozostaje decyzja administracyjna. W tym przypadku od takiej 

decyzji będzie służyło, stosownie do przepisów Kodeksu postępowania admini-

stracyjnego, odwołanie do organu wyższego stopnia. Od rozstrzygnięcia organu II 

instancji będzie przysługiwała skarga do sądu administracyjnego. Na pierwszy rzut 

oka procedura stosowania sankcji administracyjnej zapewnia zatem odpowiednie 

gwarancje dla podmiotu ukaranego. Zagwarantowana jest bowiem dwuinstancyj-

ność postępowania, a także sądowa kontrola decyzji administracyjnej. Nie można 

jednak zapominać, że zarówno organ wyższego stopnia, jak i sąd administracyjny 

badają decyzję administracyjną z punktu widzenia legalności, a więc jej zgodności 

z przepisami prawa materialnego oraz procesowego. W tej sytuacji, gdy nie wia-

domo, czy celem stosowanej sankcji jest restytucja, represja czy wymuszenie wy-

konania określonego obowiązku, sąd administracyjny nie będzie władny do oceny 

celowości lub słuszności nałożenia sankcji administracyjnej. 

Inny system kontroli podejmowanych rozstrzygnięć w  przedmiocie kar pie-

niężnych przewiduje m.in. ustawa o  ochronie konkurencji i  konsumentów55 czy 

też ustawa Prawo telekomunikacyjne56. W obu przypadkach zostały przewidziane 

rozwiązania, zgodnie z którymi od decyzji tzw. organów regulacyjnych (odpowied-

nio: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezes Urzędu Ko-

munikacji Elektronicznej) przysługuje odwołanie do sądu powszechnego – Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Sąd powszechny rozpatruje 

natomiast odwołanie na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego57 

z zastosowaniem wynikających z jego treści zasad procesowych. 

Nasuwa się zatem refleksja, że chociaż finalnie sprawy w zakresie wymierzo-

nych kar pieniężnych będą podlegać ocenie niezawisłych sądów, to w szczególności 

w  tych przypadkach, kiedy kara pieniężna może być niezwykle surowa (np. sto-

sownie do postanowień ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w niektó-

rych przypadkach kara pieniężna może sięgać 2 000 000 złotych), rodzi się pytanie 

o możliwość zastosowania standardów przewidzianych dla spraw karnych, takich 

jak: domniemanie niewinności, obowiązek rozstrzygania wszelkich wątpliwości, 

których nie można rozstrzygnąć na korzyść podmiotu, któremu zarzucono naru-

szenie prawa. Na wskazane wątpliwości zdaje się wskazywać również Sąd Najwyż-

55  Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019, poz. 369).
56  Ustawa z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2019, poz. 2460).
57  Ustawa Kodeks postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 2019, poz. 1460).
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szy, który w wyroku z 1 czerwca 2010 roku58 stwierdził, że „kary pieniężne nakła-

dane przez organy regulacji rynku nie mają charakteru sankcji karnych. Jednakże 

mając na względzie przedstawione powyżej zapatrywania Europejskiego Trybuna-

łu Praw Człowieka przyjmuje, że w  zakresie, w  jakim dochodzi do wymierzenia 

przedsiębiorcy kary pieniężnej, zasady sądowej weryfikacji prawidłowości orzecze-

nia organu regulacji w tym zakresie powinny odpowiadać wymogom analogicznym 

do tych, jakie obowiązują sąd orzekający w sprawie karnej. Powoduje to, że sprawa 

z odwołania od decyzji Prezesa Urzędu nakładającej karę pieniężną na przedsię-

biorcę energetycznego powinna zostać rozpoznana z uwzględnieniem standardów 

ochrony praw oskarżonego obowiązujących w postępowaniu karnym”.

Podsumowanie 

W  świetle powyższych uwag nie może budzić wątpliwości, że obok systemu 

prawa karnego, obejmującego odpowiedzialność za przestępstwa i  wykroczenia, 

powstał i stale się rozwija system odpowiedzialności administracyjnej (administra-

cyjno-karnej), której realizacja, w szczególności w zakresie wymierzanych sankcji 

o charakterze finansowym, wywołuje wyżej wskazane wątpliwości. Przedstawione 

orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawie-

dliwości Unii Europejskiej nie pozwala na sformułowanie jednoznacznych kryte-

riów pozwalających na rozdzielenie spraw administracyjnych od spraw karnych. 

Wciąż bywają zawodne tzw. kryteria Engela, co każdorazowo powoduje koniecz-

ność podejmowania przez ETPC decyzji ad casu wobec charakteru danej sprawy.

Analizując poruszone zagadnienie w polskiej perspektywie, wskazać należy, że 

chociaż nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez dodanie 

działu IVa rozwiała pewne wątpliwości i dodała środki, którymi może bronić się 

ukarany podmiot (m.in. obowiązek stosowania ustawy względniejszej, okoliczności 

uzasadniające wyłączenie ukarania w postaci siły wyższej), to wciąż zasadniczym 

kryterium, którym będzie kierował się organ wyższego stopnia oraz ewentualnie 

sąd administracyjny lub powszechny, będzie kryterium legalności. Ponadto gwa-

rancyjna regulacja działu IVa Kodeksu postępowania administracyjnego odnosi się 

wyłącznie do kar pieniężnych, natomiast kary niepieniężne zostały z tego zakresu 

wyłączone. Stale rosnąca liczba regulacji przewidujących różnego rodzaju sankcje 

prowadzi do sytuacji, kiedy ów system jest mało przejrzysty, zaś regulacje w tym 

zakresie są często nieprzystępne oraz niezrozumiałe dla obywateli. Rozważyć za-

tem należy możliwość wprowadzenia jednolitego systemu sądowej kontroli nakła-

58  Wyrok SN z 1 czerwca 2010 r., III SK 5/10, LEX nr 622205.
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danych kar pieniężnych (m.in. poprzez utworzenie wyspecjalizowanych wydzia-

łów organizacyjnych w poszczególnych sądach, które zajmowałyby się orzekaniem 

w  przedmiocie stosowanych administracyjnych kar pieniężnych) z  zagwaranto-

waniem podmiotom ukaranym gwarancji zbliżonych do tych, które funkcjonują 

w procedurach karnych. Wprowadzenie konkretnych rozwiązań w przypadku sto-

sowania najsurowszych sankcji administracyjnych wymaga zatem przeprowadze-

nia szerokiej dyskusji zarówno przedstawicieli doktryny, jak i praktyków, tak aby 

wypracowane rozwiązania umożliwiały podmiotom ukaranym podjęcie efektyw-

nych środków obronnych.





Alicja Niemand

Analiza i zastosowanie oceny skutków regulacji 
w polskim procesie legislacyjnym

Wprowadzenie

Racjonalność procesu legislacyjnego – czy szerzej nawet ujmując – procesu de-

cyzyjnego ma ogromne znaczenie dla tworzenia dobrego prawa, a to bezpośrednio 

przekłada się funkcjonowanie całego państwa. Z tak ważnych pobudek postanowi-

łam w tym artykule zgłębić zagadnienie, jakim jest ocena skutków regulacji, czy-

li instytucja, która w swoim założeniu ma polepszyć jakość stanowionego prawa 

i wpływać na racjonalizację całego procesu decyzyjnego na etapie projektowania 

aktów normatywnych. Celem niniejszego artykułu jest więc przedstawienie struk-

tury oceny skutków regulacji i tego, jak funkcjonuje ona w polskim systemie praw-

nym. Artykuł będzie obejmować podstawy prawne i założenia OSR, warianty jej 

zastosowania w zależności od tego, z czyjej inicjatywy wynika tworzenie danego 

aktu, a także perspektywy jej implementacji tam, gdzie jeszcze nie zostało to uregu-

lowane przepisami prawa. Będzie analizą obecnego stanu funkcjonowania instytu-

cji OSR wraz z przedstawieniem jej słabych oraz mocnych stron. Jednym z założeń 

tego tekstu jest przeanalizowanie stopnia zaangażowania organów administracji 

publicznej w tworzenie oceny skutków regulacji oraz możliwości i zakresu swobo-

dy, jakie dają im regulacje w kontekście jej przygotowywania. 

Formalne uwarunkowania oceny skutków regulacji

Rozważania na temat oceny skutków regulacji, czy też nazywanej inaczej oceną 

wpływu, należy rozpocząć od próby jej zdefiniowania. Nie została ona formalnie spre-

cyzowana w żadnym z aktów prawnych. Niemniej jednak w celach pragmatycznych 

w  wytycznych stworzonych do jej przeprowadzenia Ministerstwo Gospodarki wraz 

z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przedstawiają ocenę wpływu jako ,,(…) proces 

analityczny wspomagający podejmowanie decyzji w zakresie rozwiązań regulacyjnych 

poprzez dostarczenie możliwie pełnej informacji na temat wariantów rozwiązań kon-

kretnego problemu oraz potencjalnych skutków (kosztów i korzyści) ich wprowadze-
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nia”1. Co więcej, by mówić o ocenie skutków regulacji, należy zastanowić się w istocie, 

czym owa regulacja jest. Michał Dulak przedstawia propozycje jej trzech cech charak-

terystycznych. Przede wszystkim regulacje należą do sfery działania władzy publicznej, 

następnie regulacje są obwarowane skutkami w społeczeństwie i gospodarce państwa, 

do których to ma dojść poprzez działania władz, i po trzecie – regulacje nie mogą być 

wydawane przez podmioty do tego niepowołane. Muszą to być przedstawiciele oby-

wateli wybrani w bezpośredni lub pośredni sposób, troszczący się o interes społeczny2. 

Na mocy § 24 ust. 3 w związku z § 19 ust. 1 regulaminu pracy Rady Ministrów 

ocenie skutków regulacji podlegają dokumenty rządowe, czyli: ustawy, akty norma-

tywne Rady Ministrów, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów lub ministra i za-

rządzenia Prezesa Rady Ministrów3. Dalsze i bardziej wnikliwe refleksje na temat 

regulacji i jej stosowania nie tylko na szczeblu centralnym, ale w relacji do aktów 

prawa miejscowego zawarłam w części poświęconej możliwości implementacji oce-

ny skutków regulacji na szczeblu samorządowym.

Podstawy prawnej istnienia oceny skutków regulacji należy szukać w § 24 ust. 

3  regulaminu pracy Rady Ministrów4. Zgodnie z  nim organ wnioskujący wyko-

nuje ocenę skutków społeczno-gospodarczych zgodnie z istniejącymi wytycznymi. 

Wytyczne te zostały sformułowane przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy 

z kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Bardziej szczegółowo to zagadnienie opisuje 

§ 28 i 29 regulaminu pracy Rady Ministrów. Ocena skutków regulacji stanowi osob-

ną część całego uzasadnienia projektu aktu normatywnego, przedstawia ona wyni-

ki oceny prognozowanych skutków społecznych i gospodarczych. Z § 28 wynikają 

elementy składające się na OSR; nie jest to jednak wyliczenie o charakterze enume-

ratywnym. Znajdują się tam takie elementy, jak: wskazanie podmiotów, na które 

projektowany akt będzie oddziaływać i wyników analiz tego wpływu; informacje 

o  konsultacjach poprzedzających opracowanie projektu; wyniki analizy wpływu 

na poszczególne obszary, przede wszystkim na sektor finansów publicznych; ry-

nek pracy; konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość; źródła finansowania; 

źródła przyjętych do pracy danych i założeń. Zawiera także zidentyfikowanie roz-

wiązywanego problemu, określenie celu i istoty wprowadzenia danej regulacji oraz 

1  Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego 
procesu legislacyjnego przyjęte przez Radę Ministrów 5  maja 2015 r. stworzone przez Minister-
stwo Gospodarki we współpracy z  Kancelarią Prezesa Rady Ministrów opublikowane na stronie 
internetowej Rządowego Centrum Legislacji, http://www1.rcl.gov.pl/sites/images/WytyczneOW.pdf 
[dostęp: 1.05.2021], s. 11.
2  M. Dulak (red.), Ocena skutków regulacji w gminach, Kraków 2020, s. 15.
3  Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Mini-
strów, M.P. 2016, poz. 1006.
4  Ibidem.



Biuletyn Naukowo-Informacyjny Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami...
41

porównanie z innymi metodami przyjętymi w tej kwestii w innych krajach. Jeżeli 

OSR dotyczy projektu aktu, który określa zasady podejmowania, wykonywania lub 

zakończenia działalności gospodarczej, zawiera jeszcze dodatkowe elementy wy-

mienione w § 28 ust. 2a5 regulaminu pracy Rady Ministrów. 

 

Struktura oceny skutków regulacji

Zgodnie z wytycznymi ocena wpływu składa się z trzech podstawowych doku-

mentów: testu regulacyjnego, oceny skutków regulacji ex ante i oceny skutków re-

gulacji ex post6. W przypadku projektów rządowych, przy których obligatoryjne jest 

przeprowadzenie konsultacji publicznych, załączany jest także raport z konsultacji. 

Sformułowanie wytycznych do ich przeprowadzenia nastąpiło zgodnie z § 24 ust. 

3 regulaminu pracy Rady Ministrów. Wcześniej wymieniany test regulacyjny miał 

na celu pokazanie całościowych wyników oceny wpływu jeszcze na etapie prac nad 

założeniami projektu danej regulacji. Z  wytycznych tych wynika, że test regula-

cyjny jest obowiązkowo przygotowywany w przypadku projektu założeń projektu 

ustawy. Co istotne. dla rozważań w  tym temacie uchwałą nr 62 Rady Ministrów 

z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę – regulamin pracy Rady Ministrów7 

dokonano kilku zmian, m.in. przygotowanie projektu założeń do projektu ustawy 

przestało być obowiązkowe oraz zrezygnowano z  testu regulacyjnego, zarówno 

w przypadku projektu założeń projektu ustawy, jak i  projektu opracowywanego bez 

wcześniejszego przyjęcia założeń. Test regulacyjny stał się fakultatywny8. Zmiana 

regulaminu niestety nie pociągnęła za sobą zmiany/stworzenia nowych wytycznych 

dotyczących przeprowadzenia oceny skutków regulacji. To oznacza, że obecne wy-

tyczne, na których można polegać, bazują na regulaminie pracy Rady Ministrów 

jeszcze z 29 października 2013 roku. Z powyższej sytuacji można wywnioskować, 

że ocena skutków regulacji nie jest traktowana przez rząd priorytetowo, skoro nie 

dokonano stosownej aktualizacji jej składowych elementów.

5  Ibidem.
6  Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego 
procesu legislacyjnego przyjęte przez Radę Ministrów 5  maja 2015 r. stworzone przez Minister-
stwo Gospodarki we współpracy z  Kancelarią Prezesa Rady Ministrów opublikowane na stronie 
internetowej Rządowego Centrum Legislacji, http://www1.rcl.gov.pl/sites/images/WytyczneOW.pdf 
[dostęp: 4.05.2021].
7  Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę – Regulamin pracy 
Rady Ministrów, M.P. 2016, poz. 494.
8  Informacja o wynikach kontroli. Dokonywanie oceny wpływu w ramach rządowego procesu le-
gislacyjnego, Najwyższa Izba Kontroli, LWA 410.002.00.2015; Nr ewid. 174/2017/P/16/094/LWA, 
Warszawa 1  grudnia 2017 r., https://www.nik.gov.pl/plik/id,16190,v,artykul_15943.pdf [dostęp: 
4.05.2021], s. 58.
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Ocena skutków regulacji ex ante sporządzana jest zgodnie z § 28 ust. 5 regulami-

nu Pracy Rady Ministrów na przygotowanym do tego formularzu, który publiko-

wany jest przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów9. Chciałabym teraz skupić 

się na przeanalizowaniu jego poszczególnych elementów. Rozpoczynając pracę nad 

oceną wpływu należy zastanowić się jaki problem, wymaga rozwiązania. Kluczo-

wym elementem jest właściwe zidentyfikowanie problemu, to ono wpływa na po-

myślny przebieg prac legislacyjnych10. Stanowi pierwszy punkt we wspomnianym 

formularzu. Osoba go wypełniająca musi zadać sobie pytanie, co tak naprawdę nie 

działa i dlaczego. Co ważne i zostało podkreślone w wyjaśnieniu załączonym do 

formularza11 – brak istnienia jakiejś regulacji nie jest przedstawieniem problemu. 

Daniel Trnka, będący prelegentem na konferencji odnośnie do OSR, a na co dzień 

pracujący w OECD, zwraca uwagę, że najczęściej popełnianym błędem przy two-

rzeniu OSR w wielu krajach jest właśnie niewłaściwe określenie problemu12. Wpro-

wadzenie nowej regulacji może stanowić jedynie jedno z jego rozwiązań. Brak da-

nego aktu może stanowić problem wyłącznie w przypadku, gdy z obowiązujących 

przepisów wynika, że wydanie takiego aktu prawnego jest obligatoryjne13. 

Kolejnym punktem w formularzu jest znalezienie rozwiązania, w tym planowa-

nych narzędzi interwencji i przedstawienie oczekiwanego efektu. Jak wynika z wy-

jaśnienia dołączonego do formularza, jeśli tylko jest to możliwe, efekt powinien być 

sformułowany zgodnie z  zasadą SMART: prosty, mierzalny, akceptowalny, reali-

styczny i określony w czasie14. Błędem w tym zakresie jest ograniczenie się do szu-

9  Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Mini-
strów, M.P. 2016, poz.1006.
10  Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego 
procesu legislacyjnego przyjęte przez Radę Ministrów 5 maja 2015 r. stworzone przez Ministerstwo 
Gospodarki we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów opublikowane na stronie interneto-
wej Rządowego Centrum Legislacji, http://www1.rcl.gov.pl/sites/images/WytyczneOW.pdf, s. 49.
11  Formularz OSR ex ante opublikowany w BIP na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, https://
www.gov.pl/web/premier/ocena-wplywu-w-rzadowym-procesie-legislacyjnym [dostęp: 4.05.2021].
12  Wystąpienie prelegenta Daniela Trnka na międzynarodowej konferencji pt. „Ocena skutków regulacji 
w procesie stanowienia prawa. Rok doświadczeń Senatu RP w stosowaniu OSR” zorganizowanej przez 
Komisję Ustawodawczą Senatu; 20.09.2017 r., https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,10028,konfe-
rencja-nt-oceny-skutkow-regulacji-w-procesie-stanowienia-prawa.html [dostęp: 7.06.2021].
13  Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego 
procesu legislacyjnego przyjęte przez Radę Ministrów 5 maja 2015 r. stworzone przez Ministerstwo 
Gospodarki we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów opublikowane na stronie interne-
towej Rządowego Centrum Legislacji, http://www1.rcl.gov.pl/sites/images/WytyczneOW.pdf s. 51 
[dostęp: 4.05.2021].
14  Formularz OSR ex ante opublikowany w BIP na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, https://
www.gov.pl/web/premier/ocena-wplywu-w-rzadowym-procesie-legislacyjnym [dostęp: 4.05.2021].
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kania rozwiązań jedynie w formie działań legislacyjnych15. W wytycznych znalazły 

się takie metody, jak m.in. samoregulacja, czyli implikowanie przez przedsiębior-

ców czy organizacje pozarządowe wspólnych wytycznych ,takich jak np. kodeks 

dobrych praktyk. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach problemu jest możli-

wość takiej alternatywy. Nastepnie wytyczne wymieniają posługiwanie się kampa-

niami informacyjnymi, ustalanie standardów jakości, mediacje, przyznawanie bądź 

zabieranie certyfikatów lub licencji. 

Następny punkt w  formularzu stanowi odniesienie do rozwiązań podobnego 

problemu w innych krajach, a w szczególności w krajach członkowskich Organiza-

cji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD) i Unii Europejskiej. Wytycz-

ne zwracają uwagę, by nie praktykować wprowadzania bardziej rygorystycznych 

regulacji, niż wynika to z dyrektyw wspólnotowych, a  jeżeli już, to musi mieć to 

poparcie w przeprowadzonych konsultacjach i bilansie zysków i strat. Co więcej, 

sugerują porównanie do sytuacji z co najmniej trzema innymi państwami. Bardzo 

istotne przy porównaniu jest uwzględnienie państw, które mają podobne uwarun-

kowania prawne i  społeczno-gospodarcze jak Polska. Informacje można czerpać 

z opracowań OECD, placówek dyplomatycznych czy poprzez organizowanie wizyt 

studyjnych. 

Kolejnym, niezwykle istotnym punktem w formularzu, jest odniesienie do pod-

miotów, na które oddziałuje projekt. Mówiąc o podmiotach, zawiera się w tym oso-

by fizyczne, prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Konieczne 

jest podanie liczebności tych grup oraz źródła tych danych. Co ciekawe, grupy tych 

osób, na które wpływa projekt, nie muszą być identyczne z tymi, których dotyczy 

problem określany na początku OSR. 

Następnym w  kolejności, bardzo istotnym, gdyż wprowadzającym suwerena 

(obywateli) w  proces podejmowania decyzji, punktem formularza jest informa-

cja zwrotna dotycząca przeprowadzonych konsultacji – ich zakresu, czasu trwania 

i wyników. Konsultacje publiczne można umiejscowić pomiędzy informowaniem 

opinii publicznej o podejmowanych decyzjach a pełną partycypacją16. Partycypacja 

15  Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego 
procesu legislacyjnego przyjęte przez Radę Ministrów 5 maja 2015 r. stworzone przez Ministerstwo 
Gospodarki we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów opublikowane na stronie interne-
towej Rządowego Centrum Legislacji, http://www1.rcl.gov.pl/sites/images/WytyczneOW.pdf, s. 54 
[dostęp: 4.05.2021].
16  Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego 
procesu legislacyjnego przyjęte przez Radę Ministrów 5 maja 2015 r. stworzone przez Ministerstwo 
Gospodarki we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów opublikowane na stronie interne-
towej Rządowego Centrum Legislacji, http://www1.rcl.gov.pl/sites/images/WytyczneOW.pdf, s. 27 
[dostęp: 4.05.2021].
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jest najbardziej rozwiniętą formą decydowania przez samych obywateli – przykła-

dem może być budżet obywatelski czy referenda. Konsultacje jako coś więcej niż 

tylko przekazywanie informacji wyrażają przez to swoją doniosłość, ale uczestnicy 

konsultacji muszą mieć świadomość, że ich sugestie nie są dla administracji wiążą-

ce, aczkolwiek nigdy nie są pomijane17. Na mocy § 36 ust. 1 regulaminu pracy Rady 

Ministrów organ wnioskujący przedstawia projekt dokumentu rządowego do kon-

sultacji publicznych. Projekt ten może dotyczyć ustawy, rozporządzenia, ale także 

być stosowany do innych projektów dokumentów rządowych. Organ może skiero-

wać projekt do organizacji społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów 

albo instytucji, aby zaczerpnąć ich opinii w tej kwestii18. Anita Palukiewicz i Marcin 

Gancarz zauważają, że w kontekście konsultacji brakuje wzajemnego zrozumienia 

i zaufania podmiotów biorących w niej udział do samej administracji. Sugerują oni, 

że przedsiębiorcy nie zawsze gromadzą dokładne dane, a nawet jeśli tak czynią, nie-

zbyt ufają temu, że ich postulaty zostaną ujęte w procesie legislacyjnym19. 

Im więcej podmiotów, których dotyczy interwencja, uczestniczy w  konsulta-

cjach, tym lepiej dla wypracowania właściwych rozwiązań w kwestiach spornych. 

Więcej punktów widzenia (wielu interesariuszy) pozwala na lepsze zrozumienie 

problemu, ale także zdobycie wiedzy operacyjnej określającej sposób wdrażania 

zmian20. Myślą przewodnią przeprowadzania konsultacji powinno być hasło: „Kon-

sultujemy, bo chcemy, a nie ponieważ musimy”21. Jeżeli OSR projektu aktu rządo-

wego nie zostaje przedłożony do konsultacji publicznych, to na mocy § 28 ust. 4 re-

gulaminu pracy Rady Ministrów zawiera przyczyny odstąpienia od konsultacji22. 

Z  regulaminu wynika, że koordynator OSR dokonuje w  terminie 14 dni oceny 

OSR, w  szczególności uwzględniając zakres konsultacji publicznych. Nieprzedsta-

wienie stanowiska w tym czasie oznacza wydanie oceny pozytywnej. Następnie, jak 

wskazuje § 48 ust. 1, organ wnioskujący dokonuje wszelkich zmian uwzględniając 

uwagi, stanowiska oraz ustalenia przyjęte w toku konsultacji publicznych lub opinio-

wania projektu. Ministerstwu cyfryzacji zależy, by każdy z  zainteresowanych pod-

miotów miał możliwość udziału w konsultacjach, dlatego też najbardziej dostępną 

17  Ibidem, s. 27-28.
18  Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Mini-
strów, M.P. 2016, poz.1006.
19  W. Rogowski, W. Szpringer, Ocena skutków regulacji – poradnik OSR, doświadczenia, perspekty-
wy, Warszawa 2007, s. 151.
20  S. Bienias, K. Hermann-Pawłowska, S. Kasoń, M. Kolczyński, K. Lotko, R. Trzciński, A. Were-
miuk, Ocena wpływu regulacji. Poradnik dla administracji publicznej, Warszawa 2015, s. 44.
21  Ibidem, s. 110.
22  Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Mini-
strów, M.P. 2016, poz. 1006.
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i powszechną formą konsultacji publicznych jest formularz on-line publikowany na 

platformie do konsultacji on-line. Tego typu rozwiązania są prostsze do zorganizowa-

nia niż spotkania konsultacyjne, a w rzeczywistości dotknięte pandemią mogą jesz-

cze bardziej zyskiwać na znaczeniu. Inną metodą jest zbieranie opinii poprzez pocz-

tę konwencjonalną lub elektroniczną i  zapraszanie do udziału, podając informacje 

w Biuletynie Informacji Publicznej. Mankamentem w tym modelu jest konieczność 

przygotowania listy interesariuszy. Samo ministerstwo zaleca, by nie korzystać wy-

łącznie z metod pisemnych. Dobrym pomysłem mogą być otwarte spotkania konsul-

tacyjne. Tutaj kluczowe dla organizatorów jest rzetelne poinformowanie wszystkich 

potencjalnych zainteresowanych uczestnictwem. Kolejną propozycją zawartą w wy-

tycznych jest umożliwienie spotkania konsultacyjnego tylko podmiotom uczestni-

czącym już wcześniej w konsultacjach pisemnych, tak by mogli oni przedyskutować 

poprzednio zgłoszone uwagi. Szczególną odmianą spotkania konsultacyjnego jest 

wysłuchanie publiczne, również wymieniane w wytycznych, jako jedna z możliwości. 

W wysłuchaniu może wziąć udział każdy zainteresowany – zarówno osoby fizyczne, 

jak i przedstawiciele instytucji. To od organizatorów tego przedsięwzięcia zależy spo-

sób, w jaki poinformują o odbywaniu się konsultacji. Każdy z uczestników powinien 

mieć zapewnione prawo do głosu i każdy z nich powinien mieć w tym celu przyznaną 

taka samą ilość czasu. Wysłuchaniu przysłuchują się decydenci. 

W  literaturze przedmiotu można też znaleźć zachętę do podejmowania alter-

natywnych sposobów konsultacji, takich jak np. wywiad zogniskowany23. Zogni-

skowane wywiady grupowe należą do jakościowych metod badania. Odpowiednio 

dobrana grupa jest poddawana moderowanej dyskusji, podczas której osoby obser-

wujące dokonują notatek i na ich podstawie i analizie wyciągają wnioski z całego 

wywiadu24. Z kolei już podczas samych rozmów z interesariuszami słowną prezen-

tację opinii można urozmaicić mapami myśli25. 

Pokrótce chciałabym opowiedzieć o kolejnym elemencie oceny skutków regu-

lacji, jakim jest zagadnienie wpływu na sektor finansów publicznych. Wszelkie 

szacunki skutków projektowanego aktu muszą uwzględniać aktualne wytyczne 

dotyczące wskaźników makroekonomicznych podawane przez Ministra Finansów 

w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 50a ustawy o finansach publicz-

nych26. Opisując ten punkt, należy uwzględnić zarówno wpływ na budżet państwa, 

23  S. Bienias, K. Hermann-Pawłowska, S. Kasoń, M. Kolczyński, K. Lotko, R. Trzciński, A. Were-
miuk, Ocena wpływu regulacji…, s. 110.
24  E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.
25  S. Bienias, K. Hermann-Pawłowska, S. Kasoń, M. Kolczyński, K. Lotko, R. Trzciński, A. Were-
miuk, Ocena wpływu regulacji..., s. 110.
26  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305).
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jak i   jednostek samorządu terytorialnego. Przy pracy nad tym punktem należy 
wziąć pod uwagę koszty i korzyści finansowe, administracyjne i te wynikające z do-
stosowania danej regulacji do wejścia w życie27.

Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym przedsiębior-
ców, rodzinę, obywateli, gospodarstwa domowe, stanowi kolejną materię do uzu-
pełnienia w formularzu. Wiele regulacji w znaczący sposób dotyka nie tylko duże 
przedsiębiorstwa, ale właśnie małe i średnie. Ich możliwości adaptacyjne do wpro-
wadzania zmian, ze względu na mniejszą liczbę osób i mniejsze zasoby pieniężne, 
są utrudnione, w wyniku czego wykonuje się tzw. test MŚP. Ma on pokazać, jakie są 
różnice w wpływie regulacji na dużych przedsiębiorców oraz sektor mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw. W przypadku znacznych rozbieżności może on dopro-
wadzić do zastosowania różnego rodzaju ulg dla tych, dla których nowe procedury 
będzie ciężej wdrożyć28. Zarówno w tym punkcie, jak i tym dotyczącym wpływu na 
sektor finansów, skutki należy podać w 10-letnim horyzoncie czasowym.

Zmiana obciążeń regulacyjnych wynikających z projektu może dotyczyć w dużej 
mierze obowiązków informacyjnych. 

Wpływ na rynek pracy oraz inne obszary pokazuje, jak dana regulacja wpłynie 
na ruch w  rynku pracy w  kontekście różnych kwantyfikatorów, takich jak stopa 
zatrudnienia, długość okresu poszukiwania pracy etc.

Punkt dotyczący planowania wykonania przepisów aktu prawnego stanowi har-
monogram ich wprowadzania. Pokazuje, ile minie czasu od wprowadzenia regula-
cji przez wykorzystywanie potrzebnych w tym celu instrumentów, aż po usunięcie 
problemu wskazanego na początku OSR. 

Na końcu OSR należy odnieść się do tego, jak i kiedy nastąpi ewaluacja efektów 
projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane. Jest to nawiązanie do przeprowa-
dzenia oceny skutków regulacji ex post. Ostatni fakultatywny element to załączenie 
potrzebnych załączników. 

Z analizy formularza wynika, że projektującym OSR zależało, by we wszelkich 
aspektach, w których jest to możliwe, używać jakichś form kwantyfikacji danych. 
Niestety, w zależności od złożoności i zakresu rozwiązywanego problemu nie za-

27  Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego proce-
su legislacyjnego przyjęte przez Radę Ministrów 5 maja 2015 r. stworzone przez Ministerstwo Gospodarki 
we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów opublikowane na stronie internetowej Rządowego 
Centrum Legislacji, http://www1.rcl.gov.pl/sites/images/WytyczneOW.pdf, s. 21 [dostęp: 4.05.2021].
28  Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego 
procesu legislacyjnego przyjęte przez Radę Ministrów 5 maja 2015 r. stworzone przez Ministerstwo 
Gospodarki we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów opublikowane na stronie inter-
netowej Rządowego Centrum Legislacji, http://www1.rcl.gov.pl/sites/images/WytyczneOW.pdf,                      
s. 77-78 [dostęp: 4.05.2021].



Biuletyn Naukowo-Informacyjny Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami...
47

wsze możliwe jest użycie konkretnych mierników. Tak jak w przypadku liczebności 

podmiotów, na które oddziałuje projekt, przez wpływ na sektor finansów publicz-

nych, jak i wpływ na gospodarkę ważne jest, by użyć jak najlepszej metody zmierze-

nia skali problemu. Nie zawsze jest to łatwe, jeżeli w formularzu pojawią się warto-

ści niepieniężne lub takie, gdzie nie da się ich w jakikolwiek sposób sklasyfikować, 

przedstawia się te dane w inny sposób w polu „niemierzalne”. Niewątpliwie takie 

sytuacje utrudniają cały proces oceny wpływu. 

Zastosowanie OSR 

W tej części artykułu przedstawię trzy sytuacje zastosowania oceny skutków re-

gulacji. Pierwszą z  nich będzie wykonywanie OSR w  przypadku, gdy inicjatywa 

ustawodawcza pochodzić będzie od Rady Ministrów. Następną, kiedy to inicjatywa 

ustawodawcza wypłynie z parlamentu. Trzecią będzie zastosowanie OSR w przy-

padku aktów wydawanych przez samorząd terytorialny. 

Zastosowanie OSR w rządowych aktach prawnych 

Z racji tego, że OSR w kontekście aktów rządowych jest najbardziej szczegółowo 

i kompleksowo opisanym w przepisach prawa wariantem zastosowania OSR, temu 

aspektowi zostanie przeze mnie poświęcone najwięcej uwagi. Na mocy art. 118 ust. 

1 Konstytucji29 inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in. Radzie Ministrów. Pro-

cedura OSR stale ewoluuje wraz z kolejnymi zmianami regulaminu pracy Rady Mi-

nistrów. Jeszcze do niedawna (do czasu zmiany, która nastąpiła 1 czerwca 2016 r.30), 

w regulaminie pracy Rady Ministrów widniał zapis, który obligował Radę Ministrów 

do uprzedniego stworzenia założeń do projektu ustawy, a dalej na podstawie tych 

założeń Rządowe Centrum Legislacji sporządzało projekt ustawy31. Zdaniem dr. hab. 

Ryszarda Piotrowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego usunięcie etapu przygotowy-

wania założeń projektu zmniejsza swobodę wypowiadania się na temat projektowa-

nych rozwiązań. Zdaniem profesora założenia były jawne, a jeżeli rząd nie będzie pre-

zentował projektu założeń do projektu, to znacznie utrudni to jakąkolwiek dyskusję, 

gdyż projekt ustawy może nie być tak czytelny w oderwaniu od założeń32. 

29  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
30  Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę – Regulamin pracy 
Rady Ministrów, M.P. 2016, poz. 494.
31  Zob. § 5 ust. 1 i § 112 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów z 2013 r.
32  G.J. Leśniak, Rząd ogranicza proces legislacyjny i zwiększa władzę premiera nad ministrami, Pra-
wo.pl; Lex [dostęp: 6.06.2021].



FONS 2021/1 (20)
48

Tak jak już wspominałam wcześniej, ocenie skutków regulacji zostają poddane 

projekty dokumentów rządowych, takich jak: ustawy, akty normatywne Rady Mi-

nistrów; rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów lub ministra; zarządzenia Prezesa 

Rady Ministrów. OSR jest też sporządzane na wniosek koordynatora OSR do pro-

jektów innych dokumentów, w szczególności takich jak strategie, programy, spra-

wozdania, informacje, stanowiska Rządu do pozarządowego projektu ustawy lub 

innego stanowiska, przewidzianego w obowiązujących przepisach, zleconego przez 

Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, albo przygotowywanego za jego zgo-

dą w celu przedstawienia Radzie Ministrów. Zakres wykonywanej oceny skutków 

społeczno-gospodarczych będzie się różnił w  zależności od rodzaju dokumentu 

oraz przedmiotu danej regulacji. 

Patrząc na przebieg procesu legislacyjnego przez pryzmat procedury OSR, moż-

na uznać, że rozpoczyna się on od podjęcia prac nad projektem dokumentu rządo-

wego, ale zanim to nastąpi, dokonuje się oceny skutków regulacji. Następnie organ 

wnioskujący składa wniosek o wprowadzenie projektu do wykazu prac legislacyj-

nych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów. Do wniosku dołącza się 

ocenę przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych. Wniosek ten jest roz-

patrywany przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu. 

Sam projekt aktu opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej a do 

projektu dołącza się uzasadnienie. OSR stanowi odrębną część owego uzasadnienia. 

Cała procedura jest wieloetapowa i przechodzi przez wiele podmiotów, takich jak 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji czy koordynato-

ra OSR, i to ten ostatni, wyznaczany przez Prezesa Rady Ministrów, odpowiada za 

koordynację sporządzania OSR. Jeżeli jednak taki koordynator nie zostanie wyzna-

czony, jego funkcje pełnić będzie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kiedy 

projekt zostanie wpisany do wykazu prac, można skierować go do uzgodnień, kon-

sultacji publicznych lub opiniowania. Organ wnioskujący może skierować projekt 

do konsultacji publicznych, a także do organizacji publicznych lub innych podmio-

tów, które mogą być potencjalnie zainteresowane zabraniem w tej sprawie głosu. 

Z chwilą skierowania, projekt jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Pro-

ces Legislacyjny. Koordynator OSR, w ciągu 14 dni od przedstawienia mu projektu, 

zajmuje stanowisko dot. OSR. Jeżeli nie zajmie stanowiska w tym czasie, jest to rów-

noznaczne z pozytywną oceną, jeśli jednak miałby jakieś uwagi, organ wnioskujący 

uwzględnia je lub ustosunkowuje się do nich. 

Projekt dokumentu rządowego podlega uzgodnieniom z członkami Rady Mi-

nistrów oraz Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a także (pod kątem praw-

nym) z Rządowym Centrum Legislacji. Jeżeli przepisy tego wymagają, dokonuje się 



Biuletyn Naukowo-Informacyjny Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami...
49

także uzgodnień z podmiotami, których zakresu działania dotyczy projekt. Projekt 

kolejno podlega zajęciu stanowisk, opiniowaniu i implementacji prawa Unii Euro-

pejskiej, które szerzej opisane są w § 37–47 regulaminu pracy Rady Ministrów i nie 

są tak kluczowe w kontekście rozważań nad OSR. Zgodnie z § 48 organ na podsta-

wie wszystkich zajętych stanowisk oraz ustaleń w toku uzgodnień, konsultacji i opi-

niowania dokonuje zmian w tekście projektu dokumentu rządowego. Zmieniony 

tekst organ przedstawia Radzie Ministrów, szefowi Kancelarii Prezesa Rady Mini-

strów oraz Rządowemu Centrum Legislacji, a także podmiotom, do których organ 

wnioskujący wcześniej zgłosił się o wyrażenie opinii czy stanowiska w ramach kon-

sultacji publicznych. W dalszej kolejności następuje uzgodnienie treści projektu lub 

też stwierdzenie rozbieżności stanowisk. W tym zakresie, w jakim nie mogło dojść 

do uzgodnień, spisuje się protokół rozbieżności. Projekt jest rozpatrywany przez 

właściwe komitety, w szczególności rozpatrywane są rozbieżności stanowisk, które 

zostały wykazane w protokole rozbieżności, o  ile zakresem obejmują właściwość 

danego komitetu. 

Projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Mi-

nistrów zgodnie z § 59 wnosi organ wnioskujący. Do wniosku o rozpatrzenie pro-

jektu dokumentu rządowego przez Stały Komitet Rady Ministrów dołączany jest 

m.in. tekst projektu wraz z  jego uzasadnieniem, w  tym oceną skutków regulacji. 

Regulamin pracy Rady Ministrów podkreśla znaczenie OSR w całym tym proce-

sie, gdyż na mocy § 61 przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może 

zwrócić projekt do organu wnioskującego do uzupełnienia braków, jeżeli projekt 

nie był poddany pod konsultacje publiczne, a nie wskazano przyczyn rezygnacji 

z tych konsultacji lub gdy nie dołączono raportu z przeprowadzonych konsultacji 

publicznych, albo gdy w ramach konsultacji publicznych lub opiniowania wyzna-

czono, bez szczegółowego uzasadnienia, krótsze niż jest to przewidziane terminy 

na zajęcie stanowiska. Przewodniczący zwraca wniosek i nakłada obowiązek odpo-

wiedniego uzupełnienia OSR, uzupełnienia wniosku lub przeprowadzenia konsul-

tacji publicznych lub opiniowania. Organ wnioskujący kieruje projekt do Rządo-

wego Centrum Legislacji z wnioskiem o rozpatrzenie przez komisję prawniczą. Jest 

on kierowany do komisji po tym, jak zostanie przyjęty przez Stały Komitet Rady 

Ministrów. Regulamin wśród dokumentów składanych do komisji prawniczej jako 

pierwszy wymienia: uzasadnienie wraz z OSR. 

Po ustaleniach komisji prawniczej projekt przesyłany jest do Rządowego Cen-

trum Legislacji. Po rozpoznaniu lub potwierdzeniu projektu przez Stały Komitet 

Rady Ministrów lub po jego rozpatrzeniu przez komisję prawniczą organ wnio-

skujący wnosi projekt do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Rada Ministrów roz-

strzyga o dalszym losie projektu aktu.
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Jako końcowy etap, niejako zwieńczający proces legislacyjny, można uznać przy-
gotowywanie OSR ex post. Regulamin pracy Rady Ministrów wprowadza w § 152 
możliwość jego przeprowadzenia. Ocena może dotyczyć całego aktu lub tylko jego 
części, a już jej zapowiedź może zostać wskazana w jednym z ostatnich podpunk-
tów w formularzu OSR ex ante, w którym mowa jest o tym, kiedy nastąpi ewaluacja 
efektów projektu. OSR ex post przygotowywana jest przez członka Rady Ministrów 
właściwego w sprawach regulowanych danym aktem normatywnym. Może to zro-
bić z własnej inicjatywy lub jeżeli o przygotowanie OSR ex post wystąpi: Rada Mi-
nistrów lub jej organ pomocniczy lub pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów – szef 
Centrum Analiz Strategicznych. Z wnioskiem o dokonanie OSR ex post może wy-
stąpić również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, kiedy to wykonywa-
nie danego aktu normatywnego określającego zasady podejmowania, wykonywa-
nia lub zakończenia działalności gospodarczej przejawia rozbieżności w wykładni 
prawa lub znaczne ryzyko, że akt ten wywołuje negatywne skutki gospodarcze lub 
społeczne33. Ponadto o przygotowanie może wystąpić Prezes Rządowego Centrum 
Legislacji, a także OSR ex post dokonuje się, jeżeli wynika to po prostu z OSR pro-
jektu, który wcześniej przyjęła Rada Ministrów. Członek Rady Ministrów przygo-
towujący OSR ex post może przedstawić jej projekt do konsultacji, w szczególno-
ści podmiotom reprezentującym adresatów tego aktu normatywnego lub wystąpić 
o opinie innych organów, instytucji lub organizacji34. 

Samo OSR ex post powinno zawierać w szczególności wskazanie podmiotów, na 
które oddziałuje akt oraz jego zakres przedmiotowy, zwięzły zapis o celach i środ-
kach zmierzających do ich osiągnięcia oraz o tym, co dotychczas udało się zrealizo-
wać, porównanie przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych z faktyczny-
mi skutkami, zestawienie problemów związanych z funkcjonowaniem aktu norma-
tywnego, w szczególności zgłaszanych przez jego adresatów, wraz ze stanowiskiem 
członka Rady Ministrów, wnioski w sprawie działań korygujących, w szczególności 
dot. nowelizacji aktu. Tak jak OSR ex ante, tak też OSR ex post posiada swój osobny 
formularz zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej, a przygotowany OSR 
ex post jest udostępniany w Rządowym Procesie Legislacyjnym (RPL)35.

Do lepszego wykonywania zadań z zakresu oceny wpływu poszczególni ministrowie 
w ramach swojego resortu mogą powoływać zespoły do spraw ocen skutków regulacji. 

33  Zob. art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 162).
34  Zob. § 153 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 
Rady Ministrów, M.P. 2016, poz. 1006.
35  Formularz OSR ex post opublikowany w BIP na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, https://
www.gov.pl/web/premier/ocena-wplywu-w-rzadowym-procesie-legislacyjnym [dostęp: 4.05.2021].
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Umocowanie do tego daje art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy o Radzie Ministrów36. Nie wszystkie 

ministerstwa skorzystały z tego ułatwienia. Wśród tych, które się na to zdecydowały, moż-

na wymienić między innymi takie ministerstwa, jak: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli-

tyki Społecznej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zastosowanie OSR w przypadku inicjatywy wynikającej z parlamentu 

W Senacie w kwietniu 2016 r. w ramach Biura Legislacyjnego został powołany 

2-osobowy zespół ds. oceny skutków regulacji. Niemniej jednak poszczególne ele-

menty, które wchodzą w skład procedury OSR, były, zdaniem senatora Stanisława 

Gogacza, realizowane w Senacie już wcześniej, a stworzenie zespołu do tych działań 

pomogło w procesie tworzenia prawa37. Zgodnie z art. 118 ust. 1 Konstytucji RP 

inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in. Senatowi. Regulamin Senatu precyzuje 

w art. 76, że podjęcie przez Senat postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej 

następuje na wniosek komisji lub co najmniej 10-u senatorów38. W związku z tym 

głównymi zadaniami ww. zespołu jest tworzenie OSR do wszystkich inicjatyw se-

nackich, a także na wniosek komisji senackich lub senatorów do niektórych popra-

wek zgłaszanych przez Senat do ustaw uchwalonych przez Sejm39. Zespół ds. oceny 

skutków regulacji jest obecny na każdym etapie prac legislacyjnych w Senacie. Prace 

nad OSR rozpoczynają się najczęściej na etapie przygotowywania projektu ustawy, 

z wyjątkiem ustaw wnoszonych przez senatorów, kiedy to OSR przygotowywany 

jest na etapie pierwszego czytania. W wyjątkowych sytuacjach OSR przygotowy-

wany jest już na etapie zapoznawania się senatorów z problemem. Dzieje się tak np. 

w sytuacjach, gdy komisja ustawodawcza zajmuje się rozpatrywaniem wyroku Try-

bunału Konstytucyjnego czy też komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

rozpatruje petycje wnoszone przez obywateli, czyli jeszcze na etapie wyboru właści-

wej ścieżki rozwiązania. OSR są aktualizowane na bieżąco po pierwszym i drugim 

czytaniu po wniesieniu przez senatorów poprawek do projektu. To, co ważne i na co 

36  Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 178).
37  Wystąpienie prelegenta Stanisława Gogacza na międzynarodowej konferencji pt. „Ocena skutków re-
gulacji w procesie stanowienia prawa. Rok doświadczeń Senatu RP w stosowaniu OSR” zorganizowanej 
przez Komisję Ustawodawczą Senatu; 20.09.2017 r., https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,1002-
8,konferencja-nt-oceny-skutkow-regulacji-w-procesie-stanowienia-prawa.html [dostęp: 7.06.2021].
38  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu (tekst 
jedn. M.P. z 2018 r., poz. 846, z późn. zm.).
39  Wystąpienie prelegentki Katarzyny Majewskiej na międzynarodowej konferencji pt. „Ocena skutków 
regulacji w procesie stanowienia prawa. Rok doświadczeń Senatu RP w stosowaniu OSR” zorganizowanej 
przez Komisję ustawodawczą Senatu; 20.09.2017 r., https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,1002-
8,konferencja-nt-oceny-skutkow-regulacji-w-procesie-stanowienia-prawa.html [dostęp: 7.06.2021].
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zwraca uwagę prelegentka i członkini ww. zespołu Katarzyna Majewska, to krótkie 

terminy, które obowiązują zespół do działania. Na przygotowanie pierwszej wersji 

OSR mają czas od kilku do kilkunastu tygodni, ale aktualizacja nierzadko wymaga-

na jest już na kolejny dzień po zapoznaniu się z poprawkami, jednakże stosowanie 

OSR nie ma wpływu na wydłużanie całego procesu decyzyjnego.

Formularze stosowane w Senacie (zarówno ex ante, jak i ex post) są tymi samymi, 

które zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów. Również wskaźniki makroeko-

nomiczne są tożsame z wyznaczonymi przez Ministerstwo Finansów, co sprawia, 

że OSR w Senacie są spójne z wytwarzanymi wobec inicjatyw płynących w ramach 

rządowego procesu decyzyjnego. 

Zdaniem Mariusza Haładyja (który był odpowiedzialny za tworzenie syste-

mu Oceny Skutków Regulacji i  konsultacji publicznych), OSR powinien pełnić 

rolę subsydiarną w procesie decyzyjnym, a nie pierwszorzędną. Celem OSR jest, 

w jego opinii, zbliżanie urzędników przygotowujących przepisy prawa ze światem 

zewnętrznym, czyli użytkownikami tych przepisów, stąd kluczowym elementem 

OSR są właśnie konsultacje publiczne40. Dość dobitnie o  OSR ex post wypowie-

dział się Daniel Trnka, pracujący w dziale polityki regulacyjnej w OECD, a przez 

pewien czas odpowiedzialny za przygotowywanie OSR w Czechach. Mając wiedzę 

i doświadczenie w tym, jak przebiega OSR w różnych państwach, dochodzi on do 

wniosku, że bardzo częstą praktyką jest tworzenie OSR tylko po podjęciu decy-

zji legislacyjnej (niejako by uzasadnić słuszność swoich działań), co stanowi tylko 

dodatkową biurokrację, a nie realną informacją zwrotną41. Nie sposób nie zgodzić 

się z tą tezą. OSR został po to stworzony, by wpłynąć na logikę legislacyjną, a nie 

wyłącznie po to, by stanowić kolejne obciążenie dla administracji. 

R. Zubek wskazuje, że z racji istnienia preponderancji parlamentu w całym pro-

cesie legislacyjnym to Sejm ma decydujący wpływ na to, jak będą wyglądały prze-

pisy. Rządowe projekty ustaw są obszernie zmieniane w parlamencie, co niestety 

w konsekwencji obniża motywację rządu do przykładania większej wagi przy przy-

gotowywaniu projektów rządowych42. 

40  Wystąpienie prelegenta Mariusza Haładyja na międzynarodowej konferencji pt. „Ocena skutków re-
gulacji w procesie stanowienia prawa. Rok doświadczeń Senatu RP w stosowaniu OSR” zorganizowanej 
przez Komisję Ustawodawczą Senatu; 20.09.2017 r., https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,1002-
8,konferencja-nt-oceny-skutkow-regulacji-w-procesie-stanowienia-prawa.html [dostęp: 7.06.2021].
41  Wystąpienie prelegenta Daniela Trnka na międzynarodowej konferencji pt. „Ocena skutków regulacji 
w procesie stanowienia prawa. Rok doświadczeń Senatu RP w stosowaniu OSR” zorganizowanej przez 
Komisję Ustawodawczą Senatu; 20.09.2017 r., https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,10028,konfe-
rencja-nt-oceny-skutkow-regulacji-w-procesie-stanowienia-prawa.html [dostęp: 7.06.2021].
42  R. Zubek, Jak i dlaczego reformować ocenę skutków regulacji w Polsce? Opracowanie przygotowa-
ne na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich (wersja ostateczna 26.01.2007), s. 6.
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Możliwości zastosowania OSR przy tworzeniu aktów prawa miejscowego 

Procedura oceny skutków regulacji jest, jak wynika z  powyższych rozważań, 

szczegółowo opisana w stosunku do projektów aktów rządowych, ale czy istnieją 

perspektywy zastosowania oceny wpływu w przypadku aktów na szczeblu samorzą-

dowym? Jak na razie OSR na szczeblu lokalnym jest tylko postulatem, a nie realną 

praktyką organów. Gmina, jak stanowi Konstytucja RP, jest podstawową jednostką 

samorządu terytorialnego43. To co dzieje się w gminie pod względem wypływają-

cych z niej aktów, jest najbliższe obywatelowi, a więc powinna istnieć jakaś forma 

weryfikacji i  racjonalizacji procesów decyzyjnych w  samorządzie terytorialnym. 

Swoje rozważania o tym, czym jest regulacja, rozpoczęłam już na początku artyku-

łu, a tutaj zamierzam je poszerzyć. Zgodnie z art. 87 ust. 2 źródłami powszechnie 

obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, 

które je ustanowiły, akty prawa miejscowego44. 

By wydany akt prawa miejscowego został uznany za źródło prawa powszechnie obo-

wiązującego w Polsce, musi on spełniać pewne przesłanki. Pierwszą, zawartą w art. 88 

ust. 1 Konstytucji RP, jest ogłoszenie aktu oraz kolejne, zawarte w art. 94 Konstytucji 

RP, którymi są: ustanowienie aktów przez organy samorządu terytorialnego czy też te-

renowe organy administracji rządowej, obowiązywanie aktu na obszarze działania tych 

organów oraz ustanowienie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego45. 

Jak stanowi ustawa o samorządzie gminnym, gminie przysługuje prawo stanowienia 

aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy na podstawie upoważ-

nień ustawowych46. Dalej z ustawy wynika, że akty prawa miejscowego są ustanawiane 

przez radę gminy w formie uchwały, a w przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy 

porządkowe może wydawać wójt w formie zarządzenia, które jednak do swej ważności 

musi zostać zatwierdzone przez radę gminy na najbliższej sesji47. 

Z racji tego, że w powyższych przepisach pojawia się pojęcie przepisów porządko-

wych, można zadać pytanie, czy one też powinny podlegać OSR. Michał Dulak stawia 

tezę, iż zasadne byłoby „do pojęcia regulacji podchodzić szerzej, niż wskazywałyby na 

to uwarunkowania ustrojowe samorządu gminnego i rozumieć przez ten termin także 

43  Art. 164 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 
483, z późn. zm.).
44  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
45  R. Gawłowski, P. Kozłowski, A. Sobolewska, Tworzenie aktów prawa miejscowego, Warszawa 
2019, s. 2.
46  Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713, z późn. zm.).
47  Art. 41 ust. 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713, z późn. zm.).
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takie decyzje, które wywołują skutki faktyczne, a nie tylko te, które zawierają wiążące 

normy prawne. Wobec tego oprócz aktów prawa miejscowego ocenie skutków regulacji 

powinny być poddawane także samorządowe akty planowania oraz akty kierownictwa 

wewnętrznego”48. Podobnie jak w gminach, tak i w powiatach, zgodnie z ustawą o sa-

morządzie powiatowym, rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące 

na obszarze powiatu na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach49. 

Rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego w formie uchwały, jeżeli ustawa upo-

ważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej50. Zdaniem Michała Dulaka uchwały 

rady powiatu, niestanowiące aktów prawa miejscowego, ale wymienione jako należące 

do wyłącznej właściwości tego organu, powinny być traktowane jako regulacje, które 

nadają się do podjęcia oceny skutków ich regulacji. M. Dulak sugeruje, żeby znalazły się 

tam m.in. powiatowe programy zapobiegania przestępczości czy powiatowe programy 

przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy51.

Analizując akty prawa miejscowego, możemy próbować odnajdywać jakieś 

poszczególne i w bardzo okrojonym zakresie elementy OSR. Jak wskazuje wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 21 maja 2013 r., w naszym 

systemie prawnym nie ma normatywnego obowiązku uzasadniania uchwał orga-

nów samorządu terytorialnego, ale jego brak sprawia, że taka uchwała nie podlega 

kontroli sądu i nie można dokonać oceny jej legalności. ,,W doktrynie obowiązek 

uzasadnienia uchwały (tam, gdzie obowiązek ten nie jest wyraźnie określony usta-

wowo) wyprowadzany jest z ogólnej zasady ustrojowej związania organów admi-

nistracji prawem, obowiązku odwoływania się do prawa oraz z kompetencji sądów 

administracyjnych i organów nadzoru, które – sprawując kontrolę – muszą znać 

motywy, jakimi kierowała się rada gminy, powiatu czy sejmik, a także z zasady de-

mokratycznego państwa prawnego i zasad szczegółowych, w tym zasady zaufania 

do państwa i stanowionego przez nie prawa czy zasad »dobrej legislacji«”52. 

Art. 7 Konstytucji RP wiąże się z zasadą demokratycznego państwa prawnego. 

Jeżeli jakieś działanie organu mieści się w jego kompetencjach i jednocześnie nosi 

znamiona arbitralności i niepoddające się kontroli i nadzorowi, nie może zostać 

uznane za zgodne z prawem. Działanie zgodnie z przepisami prawa łączy się z za-

sadą zaufania i nakłada na organy obowiązek uzasadniania swoich działań, a obo-

wiązek ten jest też składową zasady jawności działania władzy publicznej. Stąd brak 

48  M. Dulak (red.), Ocena skutków regulacji w gminach, Kraków 2020, s. 17-18.
49  Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 920).
50  Art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 920).
51  M. Dulak (red.), Ocena skutków…, s.18.
52  Wyrok WSA w Krakowie z 21.05.2013 r., III SA/Kr 1815/12, LEX nr 1317204.
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dołączania do uchwały motywów jej podjęcia może prowadzić do stwierdzenia jej 

nieważności. 

Chcąc sprawdzić te zapisy, przeanalizowałam i porównałam dwa statuty jedno-

stek samorządu terytorialnego – mniejszej i większej gminy. Przykładowo w Uchwale 

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie Statutu Gminy Ostrów Wielkopolski 

możemy znaleźć jedynie informację w § 45 ust. 3 o tym, że projekt uchwały powinien 

być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę 

podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji53. Mamy więc 

element określenia celu i  stosowności podjęcia prac nad projektem uchwały oraz 

wpływ na finanse. Brakuje jednak zapisów o jakiejkolwiek procedurze weryfikacji ex 
post już przyjętej uchwały. Nieco szerzej, ale nadal w okrojonym zakresie, wygląda to 

np. w Statucie Miasta Krakowa. W § 30 ust. 2 tegoż statutu przeczytamy, że do pro-

jektu uchwały projektodawca dołącza uzasadnienie zawierające także przewidywane 

skutki finansowe dla budżetu miasta. W ust. 4 tego paragrafu wymienione są opinie, 

które muszą zostać wydane w stosunku do projektu uchwały przed pierwszym czyta-

niem. Są to: opinia prawna, opinia właściwej komisji – dla projektów przygotowanych 

przez prezydenta, opinia prezydenta – dla projektów przygotowanych przez komisje, 

opinia prezydenta i właściwej komisji – dla projektów przygotowanych przez grupę 

radnych lub przewodniczącego54. Oprócz wyszczególnionych opinii nie ma jednak 

podanego sposobu ich opracowywania. Nie istnieją sprecyzowane wytyczne co do ich 

zawartości. Nie ma też w całym statucie żadnej procedury zbliżonej do OSR ex post. 
Z  rozważań w  książce Ocena skutków regulacji w  gminach wynika, że OSR na 

poziomie lokalnym formalnie nie istnieje. Nie ma żadnych wytycznych ani założeń 

przygotowanych specjalnie pod kątem aktów na poziomie lokalnym. Mimo tego ist-

nieją pewne działania, które mogą poprawić jakość stanowionego lokalnie prawa. Im-

plementacja metod z OSR, sformułowanych w stosunku do aktów rządowych, może 

napotkać na pewne utrudnienia w sytuacji zderzenia z lokalnymi realiami. Tak jak 

w rządowej procedurze przepisy prawa przewidują instytucję koordynatora OSR, tak 

trudno byłoby wyznaczyć podobną funkcję w gminach, w których często już i  tak 

doskwierają braki kadrowe. Co więcej, OSR w gminach mógłby opierać się na zapi-

sach w regulaminie pracy Rady Ministrów jak i rekomendacji OECD, ale te pierwsze 

musiałyby zostać poddane dostosowaniom, np. zaangażowaniem zarówno radnych, 

jak i mieszkańców w fazę przedstawiania założeń jeszcze na etapie OSR ex ante55. 

53  Uchwała nr XLI/392/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z  dnia 12 października 2018 r. 
w sprawie Statutu Gminy Ostrów Wielkopolski.
54  Uchwała nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu 
Miasta Krakowa.
55  M. Dulak, Ocena skutków…, s. 40.
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To, do czego zobligowani są twórcy aktów prawa miejscowego, to z pewnością 

stosowanie się do zasad techniki prawodawczej, jak stanowi to § 14356. W trakcie 

redagowania tych aktów może się okazać, że przepisy tam zawarte będą stosowane 

bez żadnych zmian, jak wskazuje § 10 Zasad technik prawodawczych lub też ze 

zmianami, dostosowując terminologię i używając np., tak jak w § 120, zamiast ter-

minu „rozporządzenie” – terminu „akt prawa miejscowego”57.

Wnioski końcowe

Niejednokrotnie zgłębiając temat OSR, odnosiłam wrażenie, że nie jest mu po-

święcane tyle uwagi, ile powinno, a przecież ma on ogromne znaczenie dla uspraw-

niania i racjonalizowania procesu decyzyjnego na wszelakich szczeblach. Niewąt-

pliwie aby dokonywać skutecznej oceny skutków regulacji, osoby odpowiedzialne 

za ich przygotowywanie powinny przejść odpowiednie szkolenia w tym kierunku. 

Z danych na rok 2017 r., wynikających z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą 

Izbę Kontroli, odnośnie do procesu oceny wpływu w ramach rządowego procesu 

legislacyjnego, którą objęte zostały: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz 4 mi-

nisterstwa, takie jak: Ministerstwo Finansów (dalej: MF), Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i  Polityki Społecznej (dalej: MRPiPS), Ministerstwo Rozwoju (dalej: MR), 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej: MRiRW), wynikają niepokojące in-

formacje dotyczące merytorycznego przygotowania pracowników tychże jednostek 

do przeprowadzania oceny wpływu. Z informacji o wynikach kontroli wynika, że 

bardzo mały procent pracowników został objęty szkoleniami w tej dziedzinie. 

W  Akademii Analityka zorganizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Mini-

strów uczestniczyło 4% pracowników tworzących ocenę wpływu w MRPiPS, co sta-

nowiło trzy osoby, 1% w MRiRW, co stanowiło dwie osoby, 7% w MR, co stanowiło 

6 osób i 28% w MF, co stanowiło 59 osób58. Nieco lepiej sytuacja wyglądała w przy-

padku szkoleń o  tematyce ogólnych zasad i metodologii przeprowadzania oceny 

wpływu, w  szczególności to organizowane przez ówczesne Ministerstwo Gospo-

darki w zakresie wytycznych do oceny wpływu. W szkoleniach tych uczestniczyło 

w MRPiPS 46% pracowników, w MF 14%, w MRiRW 45%, a w MR 55%59. Jednakże 

56  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej” (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 283).
57  R. Gawłowski, P. Kozłowski, A. Sobolewska, Tworzenie aktów…, s. 3.
58  Informacja o  wynikach kontroli. Dokonywanie oceny wpływu w  ramach rządowego procesu 
legislacyjnego, Najwyższa Izba Kontroli, LWA 410.002.00.2015; Nr ewid. 174/2017/P/16/094/LWA, 
Warszawa 1  grudnia 2017 r., https://www.nik.gov.pl/plik/id,16190,v,artykul_15943.pdf [dostęp: 
4.05.2021], s. 58.
59  Ibidem. 
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większość tych szkoleń została przeprowadzona przed 2015 rokiem60. 

Ocena skutków regulacji może istotnie wpłynąć na logikę legislacyjną. Jako jedną 

ze słabych stron w całym procesie można wskazać fakt, że nigdzie nie są wspomina-

ne warianty legislacyjne czy w ogóle różne warianty rozwiązania danego problemu 

(również te pozalegislacyjne ). To pokazuje, że nie były rozpatrywane wszystkie 

możliwe rozwiązania, tak by uzyskać zamierzony cel przy jednoczesnym ponosze-

niu jak najmniejszych kosztów61. Co więcej – nie wiadomo, z jakiego powodu jakieś 

warianty zostały w toku prac odrzucone, jaka była argumentacja przyjęcia takie-

go rozwiązania, a nie innego. W drugim punkcie formularza znajdziemy miejsce 

na przedstawienie rekomendowanego rozwiązania, w tym planowanych narzędzi 

interwencji i oczekiwany efekt, ale w tym miejscu przedstawiany jest tylko jeden 

wybrany i zaimplementowany wariant rozwiązania problemu. 

Z kolei na pochwałę w mojej opinii zasługuje cała część poświęcona danym licz-

bowym, które to w skwantyfikowanej formie mają unaocznić wpływ na sektor fi-

nansów publicznych, gospodarkę, rynek pracy, demografię etc. Być może skupianie 

się na tych aspektach może poprawić jakość stosowanej oceny skutków regulacji 

w przyszłości.

60  Ibidem.
61  R. Zubek, Jak i dlaczego reformować ocenę…, s. 5.





Michał Zbroja

Unikanie opodatkowania w polskim prawie podatkowym

Wstęp

Unikanie opodatkowania, często nazywane również optymalizacją opodatkowa-

nia, w  założeniu służy redukcji lub całkowitemu zniwelowaniu obciążeń podatko-

wych wobec podatnika. Jednak warto zaznaczyć, że samo pojęcie nie posiada definicji 

w przepisach prawa podatkowego. Nieścisłość ta powoduje zatem liczne problemy za-

równo na płaszczyźnie systemowo-prawnej, jak i w praktyce stosowania. Informacje 

o tym zjawisku znajdujemy w Ordynacji podatkowej1, a szczególnie w art. 119a O.p. 

Przepis ten nazywany jest także klauzulą obejścia prawa podatkowego2.

Problematyka zjawiska 

W literaturze brakuje dokładnej definicji unikania opodatkowania, co wywołuje różno-

rodną interpretację tego zjawiska oraz odmienne postrzeganie ewentualnej legalności jego 

formy, co z kolei powoduje często sprzeczne ze sobą założenia3. Tomasz Lipowski w najogól-

niejszym znaczeniu rozumie unikanie opodatkowania jako aktywną formę oporu podat-

kowego wyrażającą sprzeciw wobec ciężaru podatkowego, a optymalizacja opodatkowania 

sama w sobie stanowi zbiór legalnych i zgodnych z powszechnym prawem działań4. We-

dług Dominika Gajewskiego unikanie opodatkowania może być zjawiskiem bezprawnym, 

jak również może ono mieścić się w granicach przepisów prawa danego państwa. Unikanie 

opodatkowania definiuje on także jako minimalizowanie opodatkowania oraz opór podat-

kowy5. Natomiast zdaniem Marka Kalinowskiego posługiwanie się kryterium „legalności” 

1  Ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U.2020.1325; dalej: 
O.p.), https://arslege.pl/ordynacja-podatkowa/k38/ [dostęp: 10.12.2020].
2  M. Siwiński, Zasady stosowania art. 119a Ordynacji podatkowej (klauzula obejścia prawa podatkowego), 
„INFOR”/10.07.2017, https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ordynacja-podatkowa/759587,Zasady-stosowania-
art-119a-Ordynacji-podatkowej-klauzula-obejscia-prawa-podatkowego.html [dostęp: 10.12.2020].
3  M. Kurzac, Unikanie opodatkowania a  uchylanie się od opodatkowania – o  kryteriach rozróż-
niających, Łódź 2017, s. 1-2, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-
-b23d0373-f073-4e09-9926-b2e8c8c1a611 [dostęp: 17.12.2020]. 17. 02. 2021).
4  T. Lipowski, Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Warszawa 2004, s. 64, https://www.taniaksiaz-
ka.pl/raje-podatkowe-a-unikanie-opodatkowania-lipowski-tomasz-p-32358.html [dostęp: 17.12.2020]. 
5  D. Gajewski, Instrumenty przeciwdziałające zjawisku unikania opodatkowania – wybrane zagad-
nienia, „Palestra” 2012/3–4, s. 127-128, https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/3-4-2012/arty-
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i „nielegalności” aktów w celu zbudowania definicji unikania opodatkowania jest bezuży-

teczne, gdyż unikanie opodatkowania nie jest działaniem sprzecznym z przepisami podat-

kowymi, lecz jest ono niezgodne z aksjologią prawa podatkowego6.

Próby analizy art. 119a O.p. można znaleźć także w orzecznictwie sądów administracyj-

nych – przykładem takim może być wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2005 r., 

który wskazuje, że „z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej 

na podatnika obowiązku działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej 

możliwej wysokości. W orzecznictwie oraz w doktrynie prawa podatkowego podkreśla się, 

że zmniejszanie ciężaru opodatkowania może następować w sposób legalny, przy wyko-

rzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (ulgi, zwolnienia podatkowe, od-

liczenia itp.). Takie działanie podatnika nazywane jest »unikaniem opodatkowania« i poj-

mowane jest jako działanie za pomocą legalnych środków, które ma na celu zmniejszenie 

opodatkowania, lub nawet jego uniknięcie (oszczędzanie podatkowe)”7. Ten, jak i inne wy-

roki podejmujące się opisu unikania opodatkowania wspólnie wskazują na potrzebę wyko-

nywania tej czynności legalnym sposobem. I mimo zawarcia tego wyrażenia w odpowied-

nich aktach prawnych aż do 2016 roku nie został dookreślony element kontroli, czyli w jaki 

sposób miałaby ta kontrola funkcjonować, kto dokładnie miałby za nią odpowiadać i jakimi 

środkami – a i tak nadal występują problemy z wciąż niepewnym ugruntowaniem praw-

nym oraz wykonywaniem obowiązków przez dane organy. Temat ten jednak będzie dalej 

rozwijany w podrozdziale „Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania”. Warto przy tym 

wspomnieć, że klauzula obejścia prawa podatkowego pojawiła się po raz pierwszy w pol-

skim systemie prawnym 1 stycznia 2003 roku i wtedy znajdowała się ona w artykule 24b 

O.p.8 Została jednak zniesiona w 2004 roku na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego9. 

Trybunał stwierdził, że nie spełniała ona norm prawnych, została jednak znów wprowadzo-

na do obiegu prawnego nowelizacją z dnia 15 lipca 2016 roku10.

kul/instrumenty-przeciwdzialajace-zjawisku-unikania-opodatkowania-wybrane-zagadnienia [do-
stęp: 17.12.2020].
6  M. Kalinowski, Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, To-
ruń 2001, s. 23, https://merlin.pl/granice-legalnosci-unikania-opodatkowania-w-polskim-systemie
-podatkowym-marek-kalinowski/1653931/ [dostęp: 17.12.2020]. 
7  Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2005 r., sygn. (CBOSA) akt: I SA/Wr 3065/03, 
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3CDD9FD4D9 [dostęp: 10.12.2020].
8  J. Bińkowski, Klauzula obejścia prawa podatkowego. Historia regulacji w Polsce. Jej kształt obecnie 
proponowany. Implikacje i wątpliwości natury prawnej, ekonomicznej i politycznej, Warszawa 2014, 
s. 6, https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2017/08/omt8s2_03.09.2014KlauzulaObejciaPrawaPo-
datkowego.pdf [dostęp: 10.12.2020].
9  Wyrok TK z dnia 11 maja 2004 r., sygn. (IPO) akt: K 4/03, https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa-
?cid=1&dokument=353&sprawa=3647 [dostęp: 10.12.2020].
10  D. Abramczyk, Unikanie i uchylanie się od opodatkowania jako sposoby zarządzania podatkami 
konsumenta – o zagrożeniach i przeciwdziałaniu, Lublin 2019, s. 19, http://www.finanseiprawofinan-
sowe.uni.lodz.pl/Publikacje/23/1_Abramczyk.pdf [dostęp: 10.12.2020].
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Jak widać, ani literatura, ani przepisy wraz z orzecznictwem nie uściślają sposobów, 

dzięki którym może się optymalizacja odbyć. Dlatego w oparciu o ogólne opisy prawne 

oraz praktykę ustalono, że legalna optymalizacja podatkowa będzie obejmować 3 aspekty: 

planowanie podatkowe – czyli czynności mające na celu nie tylko jak najkorzystniejszą 

minimalizację obciążeń podatkowych; oszczędzanie podatkowe – różnego rodzaju za-

chowania powodujące obniżenie podatku; oraz unikanie opodatkowania przy użyciu le-

galnych możliwości11. W wyniku takiej kategoryzacji można więc wytworzyć spory zakres 

trybów sprzyjających obchodzeniu podatków. Unikaniem opodatkowania jest np. two-

rzenie zagranicznych spółek holdingowych, restrukturyzacje i połączenia spółek, arbitraż 

podatkowy, rozliczanie strat podatkowych, odliczanie podatku naliczonego12 itd.

Obniżanie obciążeń podatkowych jest w  niektórych przypadkach pożądane przez 

ustawodawcę. Jako że wynika to z różnych czynników, ostatecznie zostały wyodrębnio-

ne 4 główne przesłanki dotyczące istnienia optymalizacji podatkowej. Ze źródeł można 

wymienić: swobodę decyzyjną, swobody uznaniowe, normy stymulacyjne i możliwość 

kształtowania stanu faktycznego lub prawnego. Swobodą decyzyjną nazywamy legalny 

obszar ustanowiony przez ustawodawcę dla podatnika, gdzie ustawodawca tworzy pole 

do optymalizacji podatkowej, w  którym to podatnik może funkcjonować, chociażby 

przez wybór metody amortyzacji czy sposobu wpłacania zaliczek. Naturalnie każdorazo-

wo powinna za tym pójść dogłębna analiza korzyści wypływających z optymalizacji. Ist-

nieją także specjalne swobody uznaniowe odnoszące się do takich przypadków, w których 

określenie precyzyjnej wartości podatku jest niemożliwe, a podatnik sam musi oszacować 

daną wartość (metodą wyceny bądź porównawczą – wybór jednej z metod może przeło-

żyć się na wysokość kwoty wyliczonej, a następnie wielkość obciążenia podatkiem). Wy-

stępują też normy stymulacyjne i są one powiązane z pełnieniem funkcji stymulacyjnej 

przez podatki. Funkcja stymulacyjna polega na realizacji szczegółowych celów gospodar-

czych bądź społecznych poprzez system ulg czy zwolnień podatkowych. Normy zapew-

niają więc podatnikom opcję korzystniejszego rozliczenia podatkowego, jeżeli będą oni 

działać na korzyść poszczególnych działań pożądanych z perspektywy państwa. Ostatnią 

z  głównych przesłanek jest możliwość kształtowania stanu faktycznego lub prawnego, 

która polega na tym, że zbliżone zdarzenia o charakterze ekonomicznym mogą być od-

miennie kwalifikowane na podstawie odpowiednich przepisów prawa. To powoduje, że 

identyczne działania podatników niosą odmienne dla nich konsekwencje podatkowe13. 

11  Optymalizacja podatkowa – cele, „Poradnik Przedsiębiorcy” (autor zbiorowy)/24.11.2016, 
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-optymalizacja-podatkowa-cele [dostęp: 10.12.2020].
12  Optymalizacja podatkowa…; N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Warszawa 2002, s. 17, 
145-150, https://www.empik.com/zasady-polityki-gospodarczej-acocella-nicola,293728,ksiazka-p 
[dostęp: 10.12.2020].
13  K. Radzikowski, Obejście prawa podatkowego w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych, 
„Przegląd Podatkowy” 6/2010, s. 10-20, https://sip-1lex-1pl-1ym3yi99g02e2.han.uek.krakow.pl/#/publi-
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Rzeczą wiadomą jest stwierdzenie, że tylko rozwiązania legalne należą do instru-

mentów optymalizacji podatkowej. Jednakże praktyka postępowań wskazuje, że kwestią 

kontrowersyjną pozostaje pełne wyznaczenie granic między uniknięciem opodatkowa-

nia a obejściem prawa podatkowego. Wielu specjalistów w zakresie prawa podatkowe-

go ma zastrzeżenia dotyczące przepisów jak i samej kwestii unikania opodatkowania. 

Jednym z nich jest założenie, że z  tego przepisu wynika bardzo ważna przesłanka – 

sprzeczność z przedmiotem i celem ustawy podatkowej. Sprzeczność zatem przyjętych 

rozwiązań z innymi ustawami, np. prawem handlowym, budowlanymi itd. – nie po-

zwala na zastosowanie klauzuli. Istnieją jednak nie tylko problemy natury prawnej, ale 

i luki systemowe. Ustawodawca nie wskazuje chociażby, jak organ stosujący klauzulę 

przeciwko unikaniu opodatkowania, czyli na podstawie artykułów 119g i 119w – Szef 

Krajowej Administracji Skarbowej, miałby wykazać niezgodność z celem i przedmio-

tem – organ po prostu stwierdza takową niezgodność. Pozostaje również pytanie o isto-

tę takich działań, mianowicie jak rozpoznanie wyższych kosztów uzyskania przychodu 

prowadzących do powstania straty podatkowej jest niezgodne z ustawami o podatkach 

dochodowych. Przecież rozliczanie kosztów i pomniejszanie o nie przychodu jest istotą 

tych podatków, więc jak może to być niezgodne z ich przedmiotem i celem?14

Podkreśla się również, że postępowania podatkowe (z którymi powiązane są też 

postępowania karne skarbowe) prowadzone przez organy podatkowe są podyk-

towane zabezpieczeniem interesów fiskalnych i często przynoszą korzyść jedynie 

tymże organom i  organom postępowania przygotowawczego. Jednakże pomimo 

tych niezgodności organ musi wykonywać swoje obowiązki – temat ten będzie 

dalej rozwijany w  podrozdziale „Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania”. 

Wszelkie te niedopatrzenia wprowadzają chaos do polskiego systemu podatkowo-

prawnego, co jest niezwykle istotne, gdyż kwestia unikania opodatkowania jest klu-

czowym zagadnieniem związanym z rocznymi rozliczeniami podatkowymi i doty-

czy wszystkich podatników, nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy (jej elementy 

[optymalizacji] są rokrocznie wykorzystywane w formularzach PIT)15. 

cation/151111172/radzikowski-krzysztof-obejscie-prawa-podatkowego-w-najnowszym-orzecznictwie-
sadow-administracyjnych?keyword=Obej%C5%9Bcie%20prawa%20podatkowego%20w%20naj-
nowszym%20orzecznictwie%20s%C4%85d%C3%B3w%20administracyjnych&cm=SFIRST [dostęp: 
10.12.2020]; P. Karwat, Obejście prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy”, 2/2003, s. 46-51, https://
sip-1lex-1pl-1ym3yi99g02e2.han.uek.krakow.pl/#/publication/469833652/karwat-piotr-obejscie-prawa-
podatkowego?keyword=Obej%C5%9Bcie%20prawa%20podatkowego&cm=STOP [dostęp: 10.12.2020].
14  M. Siwiński, Zasady stosowania…, „INFOR”/10.07.2017, https://ksiegowosc.infor.pl/podat-
ki/ordynacja-podatkowa/759587,Zasady-stosowania-art-119a-Ordynacji-podatkowej-klauzula-
obejscia-prawa-podatkowego.html [dostęp: 10.12.2020].
15  L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 293-295, https://
www.ksiegarnia.beck.pl/19049-kodeks-karny-skarbowy-komentarz-leszek-wilk [dostęp: 10.12.2020]; 
I. Ożóg, J. Rudowski (red.), Karuzele i  inne oszustwa podatkowe. Metody przeciwdziałania unikaniu 
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Specjaliści zauważają również inny problem natury moralno-społecznej. Uważają, 

że minimalizowanie ciężarów podatkowych to naruszenie postulatu sprawiedliwości 

podatkowej, co negatywnie wpływa na postawy podatników. Podatnicy korzystający 

z metod minimalizowania tych ciężarów naruszają zasadę sprawiedliwości społecznej 

i nie „dzielą” się z całym społeczeństwem częścią wypracowanego dochodu, przez co nie 

partycypują w kosztach utrzymania państwa. Oznacza to, że podatnicy, którzy uchylają 

się od uiszczania podatków bądź unikają ciężarów podatkowych, uzyskują korzyści ma-

jątkowe kosztem tych rzetelnie wypełniających swe obowiązki podatkowe16.

Sposobem optymalizacji podatkowej wzbudzającym publicznie najwięcej kontro-

wersji jest wykorzystywanie rozwiązań z tzw. rajów podatkowych, czyli takich miejsc, 

których celem jest przyciąganie kapitału osób bądź firm poza strefę wykonywania 

swej działalności ekonomicznej, co ma na celu transfer zysków, a przez to uniknięcie 

płacenia podatków w krajach ojczystych. Należy jednak podkreślić, że koncepcja ra-

jów podatkowych nie zawsze wiązać się musi z oszustwami podatkowymi17.

Unikanie a uchylanie się od opodatkowania

Optymalizacja podatkowa często kojarzona jest z  uchylaniem się od opodat-

kowania, jednakże między tymi pojęciami występują liczne oraz znaczne różnice. 

Chociaż ich cele są zasadniczo spójne, rozbieżności możemy znaleźć w  doborze 

środków służących osiągnięciu tychże celów. Podstawową różnicą jest fakt, że o ile 

optymalizacja podatkowa jest całkowicie legalna, o tyle uchylanie się od opodatko-

wania jest łamaniem przepisów. Unikanie opodatkowania, jak już wcześniej było 

wspomniane, to działanie legalne w świetle prawa podatkowego, powodujące ogra-

niczenie (lub przeniesienie w czasie) należności podatkowych. Natomiast uchylanie 

się traktowane jest jako przestępstwo. Polega na celowym wprowadzaniu państwa 

w  błąd, co w  efekcie ma skutkować nielegalnym zmniejszeniem lub całkowitym 

eliminowaniem obciążeń podatkowych. W konsekwencji podatnik skłaniający się 

ku takim praktykom naraża się na odpowiedzialność karną bądź karnoskarbową18.

opodatkowania, Warszawa 2020, s. 280-300, 312-330, 549-60, https://www.swiatksiazki.pl/karuzele-
i-inne-oszustwa-podatkowe-metody-przeciwdzialania-unikaniu-opodatkowania-6715722-ksiazka.
html [dostęp: 10.12.2020].
16  A. Drywa, Minimalizowanie obciążeń podatkowych – głos w obronie interesu publicznego, „Prze-
gląd Prawa Publicznego” 2017/5, s. 103-111, https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/
minimalizowanie-obciazen-podatkowych-glos-w-obronie-interesu-151315882 [dostęp: 10.12.2020].
17  J. Kulicki, A. Krawczyk, P. Sokół, Leksykon podatkowy, Warszawa 1998, s. 276-277, https://eki.pl/
index.php?page=15&br1=60000&detailed=PWE210& [dostęp: 10.12.2020].
18  Optymalizacja podatkowa a uchylanie się od opodatkowania – różnice, „Poradnik Przedsiębior-
cy” (autor zbiorowy) / 3.08.2017, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-optymalizacja-podatkowa-a-
uchylanie-sie-od-opodatkowania-roznice [dostęp: 11.12.2020]. 
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Istnieją różne powody i  okoliczności chęci zaniechania płacenia podatków, 

a  przez to świadomego wprowadzania państwowych organów w  błąd. Pomijając 

prawdopodobieństwo rzekomej pomyłki podatnika, można wydzielić 3  odrębne 

struktury dotyczące uchylania się od opodatkowania. Jedną z przyczyn może być 

aspekt polityczny, gdy próba oszukania państwa i ewentualna ucieczka od podat-

ków jest dla podatnika jednym ze sposobów na sprzeciw wobec państwa. Odróż-

nia się go od względnie podobnego aspektu o charakterze moralnym, który polega 

na traktowaniu państwa przez podatnika jako wcielenie hegemona i ciemiężyciela. 

Podatnik więc wyraża swoje niezadowolenie wobec organów władzy publicznej, 

które z racji swej pozycji narzucają obywatelom określone obowiązki. Został wyod-

rębniony również czynnik w postaci aspektu ekonomicznego (który posiada w so-

bie również element psychologiczny), gdzie podatnik samowolnie rozstrzyga, czy 

oszustwo podatkowe i  idące za nim korzyści będą w stanie zrekompensować mu 

ewentualną karę, na którą naraża się, popełniając to oszustwo19.

Jako że we wcześniejszej części artykułu wyliczone były przykłady unikania 

opodatkowania, teraz dla klarownego zaznaczenia różnic pomiędzy optymaliza-

cją a uchylaniem się trzeba również wymienić odpowiednie przykłady. Uchylanie 

się od podatków opiera się na nieuczciwych deklaracjach podatników dotyczących 

uzyskanych przychodów bądź zysków. Obecnie do najbardziej rozpowszechnio-

nych sposobów uchylania się od podatków należą między innymi: niezgłaszanie 

źródeł przychodu podlegających opodatkowaniu, niezgłaszanie organom kontro-

lnym swojej działalności, rejestrowanie firm w rajach podatkowych (choć jak już 

wcześniej zostało wspomniane, nie zawsze takie zachowanie musi wiązać się z prze-

stępstwem w ujęciu prawnopodatkowym), przemyt, uchylanie się od podatku VAT 

poprzez zmniejszanie fakturowanej ilości sprzedanych towarów (dotyczy produ-

centów), odliczanie amortyzacji z tytułu nieistniejących maszyn czy inne zgłosze-

nia odliczeń od wydatków, które nie zostały poniesione. Jak widać, istnieje spory 

zakres możliwości zarówno unikania, jak i uchylania się od podatków. Dla prawa 

i organów kluczową kwestią jest rozróżnianie tych dwóch elementów, co w praktyce 

łączy się z wieloma problemami natury formalnej20. 

Optymalizacja podatkowa, mimo że sama w sobie w świetle prawa podatkowe-

go jest bytem całkowicie legalnym, spotyka się w społeczeństwie ze sporą krytyką, 

zarówno ze strony ekspertów, jak i ze strony zwykłych obywateli (co było wspo-

mniane w poprzednim podrozdziale) uznających tę instytucję za sprzeczną cho-

19  J. Żak, Uchylanie się od podatku, Encyklopedia Zarządzania 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/
Uchylanie_si%C4%99_od_podatku [dostęp: 10.12.2020]. 
20  N. Acocella, Zasady polityki…, s. 110-122, J. Żak, Uchylanie się…
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ciażby z prawem obyczajowym21. Jednakże warto zauważyć, że w porównaniu do 

uchylania się od opodatkowania jest o wiele mniej groźna w skutkach (biorąc pod 

uwagę zgodność z charakterem prawa polskiego). Uchylanie się od podatków jest 

działaniem szkodliwym. 

Uchylanie się powoduje przede wszystkim zmniejszone wpływy podatkowe do 

budżetów, co w konsekwencji jest w stanie doprowadzić nawet do potrzeby podwyż-

szenia dotychczasowych stawek podatkowych, a przez to dodatkowe obciążenie dla 

innych płatników, w  szczególności tych praworządnych. To natomiast prowadzić 

może do demoralizacji podatników, co będzie skutkować jeszcze większą liczbą osób 

próbujących oszukać system podatkowy. Uchylenia od opodatkowania oznaczają 

również dysharmonizację tego systemu, co rozumie się jako destabilizację przyjętych 

norm. Jeżeli takowa struktura opodatkowania zbytnio różnić się będzie od zamierzo-

nej, to w najgorszej sytuacji może dojść nawet do takiego stanu, gdy jedni podatnicy 

będą musieli płacić podatki, a inni w ogóle nie będą się nimi przejmować – chociaż 

taka sytuacja w obecnym systemie prawnym i kulturowym jest niemalże niemożliwa 

do zrealizowania. Uchylanie się ma też negatywny wpływ na gospodarkę, przez co 

może wywołać pewne zakłócenia w jej strukturach. W skrócie oznaczać to będzie, 

jeżeli dojdzie do zbyt poważnych naruszeń, że ta grupa podatników, która nie będzie 

płacić podatków, uzyska w konsekwencji lepszą pozycję ekonomiczną niż ta, która 

będzie uczciwie prowadzić swą gospodarczą działalność22.

Mając wszystko to na uwadze, warto zaznaczyć, że zazwyczaj w sytuacjach po-

datkowych istnieje pewien zakres alternatywnych (i zgodnych z prawem) sposobów 

na osiągnięcie podobnych możliwości w kwestii oszczędności podatkowych, dla-

tego zawsze warto szczegółowo przeanalizować własną sytuację przed podjęciem 

ostatecznej decyzji. Jako środek ostrożności powinno się również zastosować kon-

sultacje ze specjalistą w dziedzinie prawa podatkowego, jeżeli stopień skompliko-

wania czynności zmierzających do optymalizacji jest bardzo wysoki.

21  Warto tu jednak zaznaczyć, że udział podatników niezaznajomionych z opisywaną kwestią jest 
trudny do absolutnie prawidłowego rozpatrzenia, gdyż z jednej strony mogą oni nie posiadać wy-
starczającej wiedzy i wykształcenia w dziedzinie prawa podatkowego, z drugiej jednak ich opinia 
jako ogółu w demokratycznym państwie prawa także winna być przynajmniej wzięta pod uwagę, 
aczkolwiek kwestia ta nie będzie w tym artykule już szerzej rozwijana, gdyż dalsze zagłębianie się 
w ten zawiły temat mijałoby się z jego pierwotnym celem.
22  A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2006, s. 282, https://sip.lex.pl/
komentarze-i-publikacje/monografie/podatki-i-prawo-podatkowe-369312516 [dostęp: 11.12.2020]; 
C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2003, s. 423-428, 
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5923/1/Finanse_publiczne_-_realia_i_per-
spektywy_zmian.pdf [dostęp: 11.12.2020]. 
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Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Jak już zostało wspomniane, wyroki podejmujące się analizy unikania opodat-

kowania wspólnie wskazują na potrzebę wykonywania tej czynności legalnym spo-

sobem, lecz przed rokiem 2016 w odpowiednich aktach prawnych nigdy nie został 

całkowicie dookreślony element kontroli. Zazwyczaj był on sprawowany przez sądy 

administracyjne, które odnosiły się do poszczególnych stanów faktycznych.

Dopiero nowelizacja ordynacji podatkowej, która weszła w  życie 15 lipca 2016 

roku, wprowadziła do polskiego porządku prawnego klauzulę przeciwko unikaniu 

opodatkowania, zwaną również klauzulą GAAR (z ang. General Anti-avoidance Rule). 

Zgodnie z art. 199a § 2 O.p. „Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej doko-

nano innej czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności 

prawnej”, co oznacza (biorąc pod uwagę treść § 1), że organ podatkowy posiada moż-

liwość zakwestionowania czynności, jaką jest ewentualna optymalizacja podatkowa, 

jeżeli uzna ją za pozorną i mającą na celu ukrycie pewnej innej czynności prawnej. 

Natomiast samo zagadnienie pozorności (świadomego i  wadliwego oświadczenia 

woli) zostało zawarte już w art. 119a § 1 O.p.: „Czynność nie skutkuje osiągnięciem 

korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okoliczno-

ściach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym 

lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny”. Jeże-

li jednak czynności te nie noszą znamion pozorności, to w  takim wypadku organ 

nie może ich kwestionować. Również warto zaznaczyć, że jeżeli czynność prawna 

jest ważna, to organ podatkowy musi respektować jego realne skutki, co potwierdził 

w swoim wyroku Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 25 kwietnia 2017 r.: „O tym, 

czy czynność jest pozorna, decydują wprawdzie przepisy kodeksu cywilnego (tj. art. 

83 § 1 k.c.), należy jednak zauważyć, że według art. 199a § 2 O.p. tylko jedna z cech 

pozorności wymienionych w art. 83 § 1 k.c. (przepis ten nieco szerzej definiuje ce-

chy czynności pozornej) ma zastosowanie, to znaczy, gdy strony dokonują czynności 

pozornej (symulowanej) w celu ukrycia innej czynności prawnej (dysymulowanej), 

której skutki prawne rzeczywiście chcą wywołać. [...] W przypadku pozorności musi 

jednak występować tożsamość stron czynności prawnej symulowanej i dysymulowa-

nej”23. Trzeba także przypomnieć, że przepisy podatkowe w żaden sposób nie umoż-

liwiają organom podatkowym samodzielnego poddania ocenie charakteru podjętych 

przez podatnika czynności, a jedynie stwierdzają niezgodność z przepisami (co było 

już zaznaczone w podrozdziale „Problematyka zjawiska”).

23  Wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2017., sygn. (CBOSA) akt: I FSK 1226/15, https://orzeczenia.nsa.
gov.pl/doc/7A7AD84438 [dostęp: 12.12.2020].
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Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami od 1  stycznia 2019 r. klauzula znajdu-

je zastosowanie do czynności dokonanej w celu osiągnięcia korzyści podatkowej lub 

gdy jednym z głównych celów byłoby osiągnięcie takiej właśnie korzyści. Taki sposób 

działania nazywa się sztucznym, czyli kiedy nie zostałby zastosowany przez podatnika 

w sposób rozsądny i kierujący się zgodnymi z prawem celami. Dotyczy on sprzecznych 

z celem ustawy i przepisami przyczyn ekonomicznych24. Odpowiednie narzędzia do 

uznania za sposób sztuczny znajdziemy w art. 119c O.p., gdzie to szef Krajowej Admi-

nistracji Skarbowej (dalej również KAS) bierze pod uwagę następujące przesłanki: 1) 

nieuzasadnione dzielenie operacji, 2) angażowanie podmiotów pośredniczących mimo 

braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, 3) występowanie elementów 

prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego 

przed dokonaniem czynności, 4) występowanie elementów wzajemnie się znoszących 

lub kompensujących, 5) ryzyko gospodarcze przewyższające spodziewane korzyści 

inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że działający rozsądnie podmiot 

nie wybrałby tego sposobu działania, 6) sytuacja, w której osiągnięta korzyść podatko-

wa nie ma odzwierciedlenia w poniesionym przez podmiot ryzyku gospodarczym lub 

jego przepływach pieniężnych, 7) występowanie zysku przed opodatkowaniem, który 

jest nieznaczny w porównaniu do korzyści podatkowej, która nie wynika bezpośrednio 

z rzeczywiście poniesionej ekonomicznej straty, 8) angażowanie podmiotu, który nie 

prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej lub nie pełni istotnej funkcji ekono-

micznej, lub który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju lub na terytorium 

określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 23v O.p. lub art. 11j O.p. Jak więc 

widać, występuje tu duży zakres możliwości, lecz pojawia się tu także inny problem na-

tury prawnej, wcześniej niewymieniony, mianowicie niejasne jest na gruncie tego prze-

pisu, czy przesłanki powinny wystąpić wspólnie czy wystarczy tylko jedna. 

W przypadku stwierdzenia czynności, które służą unikaniu opodatkowania, traktu-

je się je tak, jak gdyby podatnik kierował się zgodnymi z prawem celami, czyli innymi 

niż osiągnięcie korzyści podatkowej. Jeśli jednak okoliczności będą wskazywać na to, 

że osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem dokonanej czynności, wtedy 

skutki podatkowe zostają określone na podstawie założenia takiego stanu rzeczy, jak 

gdyby danej czynności w ogóle nie dokonano. W tym także wypadku wydanie decyzji 

z zastosowaniem klauzuli skutkuje ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowe-

go z racji próby oszustwa podatkowego. Zasadność zastosowania klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania w sprawach indywidualnych podlega Radzie do Spraw Prze-

ciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, która to swą decyzję wydaje w postaci opinii. 

24  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, Redakcja Portalu Podatkowego „podatki.gov.pl” 
2020, https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/klauzula-przeciwko-unikaniu-opodatkowania/ [do-
stęp: 12.12.2020]. 
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Opinia ta wydawana jest na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w toku 

postępowania lub na wniosek strony w odwołaniu od decyzji wydanej z zastosowa-

niem tej klauzuli. Od decyzji wydanej przez Szefa KAS-u służy stronie odwołanie, na 

zasadach przewidzianych w Ordynacji podatkowej. Na wniosek zainteresowanego szef 

KAS-u może także wydać decyzję określającą warunki cofnięcia skutków uchylania się 

od opodatkowania – podatnik może ją uwzględnić, składając deklarację lub korektę 

deklaracji odpowiadającą treści wydanej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręcze-

nia25. Wymienić warto także warianty, w których to nie stosuje się klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania. Występują one w art. 119b O.p., i są to: 1) podmioty, które 

uzyskały opinię zabezpieczającą – w zakresie objętym opinią, do dnia doręczenia uchy-

lenia lub zmiany opinii zabezpieczającej, 2) podatki od towarów i usług oraz do opłat 

i niepodatkowych należności budżetowych, 3) podmioty, które zawarły porozumienie 

podatkowe, o którym mowa w art. 20zb w zakresie objętym tym porozumieniem (ar-

tykuł ten dotyczy porozumienia podatkowego z podatnikiem będącym stroną umowy 

o współdziałanie). 

Opinia zabezpieczająca to instrument pomagający uniknąć zarzutu uchylania się 

przed opodatkowaniem. Wniosek o wydanie opinii składa się do Szefa KAS-u – może 

dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej. Powinien on zawie-

rać takie informacje jak dane identyfikujące wnioskodawcę, wskazanie podmiotów 

dokonujących czynności i opis tych czynności, wskazanie celów, których realizacji 

czynność ma służyć czy wskazanie ekonomicznego i  gospodarczego uzasadnienia 

czynności. Szczegółowy zakres informacji wymaganych do przedłożenia wniosku zo-

stał określony ustawowo (patrz: art. 119x O.p.). Jeżeli okoliczności przedstawione we 

wniosku wskażą, że do korzyści podatkowej wynikającej z czynności nie mają zasto-

sowania przepisy dotyczące unikania opodatkowania, wtedy to Szef KAS-u wydaje 

opinię zabezpieczającą na podstawie art. 119y O.p. A zgodnie z art. 119zc O.p. wnio-

sek o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 20.000 zł, natomiast od piątego 

i kolejnego zainteresowanego ulega ona zwiększeniu o 5.000 zł. Warto pamiętać, że 

opłatę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku26.

25  Ibidem.
26  Ibidem; K.J. Musiał, Postępowanie o wydanie opinii zabezpieczającej, LEX/el. 2017, https://
sip-1lex-1pl-1ym3yi99g02e2.han.uek.krakow.pl/#/procedure/1610618405/15105/postepowanie-o-
wydanie-opinii-zabezpieczajacej?keyword=Post%C4%99powanie%20o%20wydanie%20opinii%20
zabezpieczaj%C4%85cej&cm=STOP [dostęp: 17.02.2021].
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Podsumowanie

Mimo że unikanie opodatkowania jest uznawane w polskim prawie podatko-

wym za zjawisko całkowicie legalne, to jednak spotyka się ono ze społeczną kry-

tyką – czy to przez istnienie luk prawnych i systemowych, czy przez błędne utoż-

samianie go z istotą uchylania się od opodatkowania. Trudno też się temu dziwić, 

gdyż o ile w teorii są to dwa zupełnie różne pojęcia, o tyle w wielu przypadkach na 

płaszczyźnie praktycznej trudno jest je odpowiednio rozdzielić i scharakteryzować. 

Całemu temu zjawisku nie pomaga także status organów podatkowych, których to 

pozycja jest z punktu widzenia prawa podatkowego niedookreślona czy wręcz nie-

kompletna. Zachodzi więc obawa, że organy mające dużą swobodę w tym zakresie 

będą działały przede wszystkim przez pryzmat nadmiernego fiskalizmu, co ozna-

czać będzie w konsekwencji przedział szerokiej i niekorzystnej interpretacji przepi-

sów dla podatników. Aczkolwiek mimo że unikanie podatków rodzi nieprzyjemne 

skojarzenia, może ono w znacznym stopniu służyć korzyści podatników, gdyż ma 

miejsce w ramach litery prawa i odpowiednio wykonane niesie ze sobą profity, choć 

samo w sobie jest często uznawane za niezgodne z duchem prawa podatkowego. 





II

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
STOWARZYSZENIA „FONTES”





Regulamin konkursu pt.

„Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu 
i sposobu działania – edycja 2021”
w kategorii utworów naukowych 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu naukowego „Wykład-
nia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2021” dla 
twórców utworów naukowych, zwanego dalej „konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcja-
mi Prawa z siedzibą w Sosnowcu. 

3. Współorganizatorami konkursu i  podmiotami finansującymi nagrody są 
w szczególności:

a) Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu,
b) Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
c) Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł 

Naukowych i Technicznych KOPIPOL,
d) Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
4. Nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawuje Zarząd Stowarzy-

szenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa z siedzibą w Sosnowcu. Współorga-
nizatorzy wspierają konkurs środkami finansowymi lub/i rzeczowymi. 
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5. W konkursie biorą udział utwory naukowe dotyczące: 

a) społecznych, gospodarczych i politycznych przyczyn stanowienia aktów pra-

wa powszechnie obowiązującego w rozumieniu Konstytucji RP, 

b) funkcjonalnych powiązań rozwiązań zawartych w badanym akcie prawnym 

z innymi rozwiązaniami formalnymi lub nieformalnymi, 

c) realnej lub prognozowanej oceny skutków badanych aktów prawnych.

6. Ocenie podlega utwór naukowy twórcy (zwany dalej również pracą konkurso-

wą) będący opublikowanym artykułem naukowym albo rozdziałem w monografii 

zbiorowej, jak i nieopublikowanym jeszcze opracowaniem naukowym.

§ 2 

1. Laureatom konkursu przysługują nagrody pieniężne:

a) za zajęcie 1 miejsca w konkursie – nie mniej niż 2000 zł brutto,

b) za zajęcie 2 miejsca w konkursie – nie mniej niż 1500 zł brutto,

c) za zajęcie 3 miejsca w konkursie – nie mniej niż 1000 zł brutto,

d) za otrzymanie jednego z trzech wyróżnień – nie mniej niż 500 zł brutto.

2. Nagrody pieniężne wypłacane będą bezpośrednio przez organizatora albo 

w drodze czynności prawnej pomiędzy współorganizatorem i laureatem (np. sty-

pendium). 

3. W konkursie mogą być przyznawane nagrody specjalne (rzeczowe lub/i finan-

sowe). Zasady przyznania nagrody specjalnej ustala fundujący tę nagrodę współor-

ganizator lub fundator nagród. 

4. Laureaci nie mogą żądać wymiany nagrody na inną.

5. Uczestnicy konkursu nie mogą żądać wymiany gratyfikacji rzeczowej na inną. 

6. Laureaci nie mogą przenosić praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

7. Organizator i współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za proble-

my związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatem.

§ 3 

Haromonogram czynności konkursowych:

a) do 30 września 2021 r.: nadsyłanie prac konkursowych,

b) do 15 grudnia 2021 r.: ocena prac konkursowych w  pierwszym, drugim 

i trzecim etapie,

c) do 20 grudnia 2021 r.: ogłoszenie wyników konkursu.
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§ 4 

1. Brak jest ograniczeń dotyczących dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, 

które reprezentuje twórca utworu naukowego.

2. Do konkursu można zgłaszać utwory naukowe w postaci opublikowanych 

do 30 września 2021 r. artykułów lub rozdziałów monografii zbiorowych, jak i nie-

opublikowanych do tego dnia opracowań naukowych.

3. Utwory naukowe mogą być wykonane indywidualnie lub w  zespołach; 

w przypadku wykonania pracy przez zespół nagroda pieniężna jest dzielona zgod-

nie ze wskazaniem członków zespołu ujętym w formularzu zgłoszenia do konkur-

su; w razie braku zgodności co do wskazania podziału nagrody pieniężnej dzielona 

jest ona pomiędzy członków zespołu w częściach równych.

§ 5  

W konkursie mogą uczestniczyć wszelcy twórcy utworów naukowych, w szcze-

gólności doktoranci, pracownicy naukowi, z  wyłączeniem osób posiadających 

stopień naukowy doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora.

§ 6  

W konkursie oceniane są utwory naukowe napisane w języku polskim. 

2. Jeżeli utwór naukowy sporządzony został w  języku innym niż polski, do 

konkursu zgłaszane jest tłumaczenie pracy na język polski. 

§ 7 

1. Prace konkursowe powinny być przygotowane według formuły (wariantu) 

pełnego.

2. Szczegółowy opis wymagań dla formuły wymienionej w ust. 1 zawiera za-

łącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 8 

1. Prace konkursowe oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

a) rzetelność ustaleń badawczych w zakresie oficjalnie deklarowanych oraz re-

alnie zakładanych celów tworzenia badanego aktu – przez źródła i dysponentów,
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b) rzetelność ustalenia treści kompletu normatywnego zbudowanego wokół jednego 
z celów działania faktycznie możliwych do osiągnięcia w oparciu o badany akt ustawowy,

c) rzetelność ustaleń badawczych w zakresie korzyści, jakie osiągają lub mogą 
osiągnąć beneficjenci i użytkownicy dzięki stosowaniu badanego aktu oraz kosz-
tów, jakie obciążają lub mogą obciążać beneficjentów i użytkowników na skutek 
stosowania badanego aktu,

d) rzetelność ustaleń badawczych w zakresie ustalenia zaistniałych lub potencjal-
nych ogólnych skutków społeczno-ekonomicznych ustalonego kompletu normatywnego,

e) rzetelność we wskazaniu głównych różnic w wyniku badawczym, jaki moż-
liwy byłby do uzyskania w ramach egzegezy badanego aktu metodą dogmatyczną, 
w porównaniu do wyniku uzyskanego w ramach opracowania zagadnienia badaw-
czego zgodnie z zasadami konkursu.

2. Każde kryterium będzie oceniane w skali sześciostopniowej: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
gdzie ocena „1” oznacza brak spełnienia kryterium, ocena „6” oznacza spełnienie 
kryterium w  stopniu najwyższym, zaś pozostałe oceny oznaczają odpowiednio 
mniejszy zakres spełnienia kryterium. 

3. Prace konkursowe podlegają ocenie przez recenzentów konkursowych na za-
sadzie zapoznania się z utworem naukowym. Przy ocenie spełnienia każdego kry-
terium recenzenci konkursowi biorą pod uwagę stopień trudności danego przed-
sięwzięcia badawczego i doskonałość naukową ocenianej pracy.

§ 9 

1. Ocena konkursowa odbywa się w  dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje 
ocenę każdej pracy konkursowej zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 8 ust. 
1 i 2, przez dwóch niezależnych recenzentów konkursowych posiadających stopień 
naukowy lub tytuł naukowy, będących członkami Stowarzyszenia Badań nad Źró-
dłami i Funkcjami Prawa. Z ocen obu recenzentów dotyczących każdego kryterium 
wyciągana jest średnia arytmetyczna.

2. Etap drugi obejmuje powtórną ocenę pięciu prac konkursowych, które uzy-
skały największą sumę punktów w etapie pierwszym. Do drugiego etapu nie prze-
chodzi praca konkursowa, wobec której choćby jedno kryterium uzyskało średnią 
ocenę niższą niż 3,0. 

3. W razie równej liczby punktów różnicę czyni liczba ocen „6”, przyznanych 
przez obu recenzentów, zaś w razie równej liczby ocen „6” kolejno liczba następ-
nych ocen najwyższych. Jeżeli zastosowanie metody, o której mowa w zdaniu po-
przednim, nie przyniesie rozstrzygnięcia, do etapu przechodzi praca konkursowa 
wskazana głosami większości recenzentów. 
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4. Oceny prac konkursowych w  drugim etapie dokonują wszyscy recenzenci 
uczestniczący w etapie pierwszym, przez porównanie prac konkursowych na zasa-
dzie oceny eksperckiej i ustalenie listy rankingowej. Autorzy prac konkursowych, 
które uzyskały kolejno najwyższe trzy miejsca na liście rankingowej, zajmują odpo-
wiednio miejsca: pierwsze, drugie i trzecie. 

5. Warunkiem zajęcia pierwszego miejsca jest uzyskanie z każdego kryterium 
średniej oceny nie niższej niż 4,0. W razie niespełnienia tego warunku przez żadną 
pracę konkursową w danej kategorii, nagrody za miejsce pierwsze nie przyznaje się.

6. Artykuły będące dziełami pochodnymi prac konkursowych wcześniej nieopu-
blikowanych, ocenianych w etapie drugim, będą opublikowane na koszt organizatora 
lub współorganizatora, za zgodą autora zawartą w  oświadczeniu stanowiącym 
załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, m.in. w czasopismach punktowanych. 

7. Za publikacje, o których mowa w ust. 6, ich autorzy nie otrzymują odrębnych 
gratyfikacji finansowych. 

8. Artykuły, o których mowa w ust. 6, zostaną opublikowane po uprzednim do-
stosowaniu pracy do wymogów edytorskich właściwych dla danego miejsca publi-
kacji. Objętość artykułów, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie może prze-
kroczyć jednego arkusza wydawniczego.

9. Fundator nagród może zawrzeć z autorami artykułów opublikowanych, o któ-
rych mowa w ust. 6, umowę na dzieło stanowiące rozwinięcie artykułu do postaci 
monografii naukowej.

§ 10

1. Zgłoszenia należy wysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej. 
2. W celu zgłoszenia udziału w konkursie należy wypełnić formularz zgłosze-

niowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Czytelnie wypełniony 
formularz zgłoszeniowy wraz z pracą konkursową w wersji elektronicznej należy 
wysłać do dnia 30 września 2021 r. pod adresem: konkursfontes@stowarzyszenie-
fontes.pl z dopiskiem „Konkurs Fontes”.

3. Niekompletne lub opóźnione zgłoszenia nie będą rozpatrywane. 
 

§ 11

1. Zarząd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, reprezentowa-
ny przez Prezesa Zarządu, może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przy-
padku poważnego naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu.

2. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do sekretarza konkursu o wyjaśnienie 
treści niniejszego regulaminu.
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§ 12

1. Recenzenci konkursowi i sekretarz konkursu otrzymują za swoją pracę wyna-
grodzenie w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia Badań nad Źródła-
mi i Funkcjami Prawa. Wynagrodzenie recenzentów i sekretarza konkursu wypła-
cane będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Zasady partycypacji współorganizatorów w wypłacie nagród pieniężnych dla 
uczestników konkursu, wynagrodzeń recenzentów, wynagrodzenia sekretarza kon-
kursu oraz pokrycia kosztów ogólnych organizatora określa odrębna umowa za-
warta pomiędzy organizatorem i współorganizatorem. 

Kontakt:
pytania w sprawie konkursu należy kierować pod adresem e-mail: konkursfon-

tes@stowarzyszeniefontes.pl
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Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis wymagań dla formuły (wariantu) pełnego pracy konkur-

sowej twórcy lub twórców utworu naukowego 

WARIANT PEŁNY 

Zasadniczym celem opracowania jest ustalenie treści schematu działań adekwat-

nych do osiągnięcia wybranego celu (ustalenie treści kompletu normatywnego) ze 

wskazaniem:

a) działań (czynności) opartych na rozwiązaniach sformalizowanych prawnie, 

których zastosowanie pozostaje w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym 

z osiągnięciem założonego celu działania,

b) działań (czynności) opartych na rozwiązaniach innych niż rozwiązania 

sformalizowane prawnie (takich jak: normy społeczne, reguły gospodarowania, 

normy religijne itp.), których zastosowanie pozostaje w adekwatnym związku przy-

czynowo-skutkowym z zastosowaniem rozwiązań sformalizowanych prawnie,

c) kolejności działań opartych na stosowaniu rozwiązań wymienionych pod 

lit. a i b.

Ustalenie treści kompletu normatywnego służy temu, aby dokonać wiarygodnej 

wykładni prawa, tzn. takiej, która uwzględnia wszystkie powiązania funkcjonalne 

badanych norm i jest oparta na wszystkich dostępnych źródłach informacji. Służy 

także temu, aby określić zaistniałe lub potencjalne, ogólne skutki społeczno-ekono-

miczne (skutki dla społeczeństwa i gospodarki) badanych rozwiązań. 

Fazy przygotowania pracy

Faza 1. Wstępne wyodrębnienie badanej instytucji

Polega na wstępnym wytypowaniu (wskazaniu): 

1) celu działania, jaki można osiągnąć w oparciu o badane rozwiązania (np. osią-

gnięcie zysku finansowego przez przedsiębiorcę albo awansowanie w stratyfikacji 

społecznej przez daną osobę itp.); 

2) przepisów prawa istotnych dla osiągnięcia tego celu, zawartych w  różnych 

regulacjach prawnych, których stosowanie bezpośrednio determinuje osiągnięcie 

celu działania (tzn. takich, których stosowanie ma bezpośrednie znaczenie dla osią-

gnięcia pewnego celu działania, na zasadzie adekwatnego związku przyczynowo-

-skutkowego); 

3) rozwiązań niesformalizowanych, których stosowanie bezpośrednio deter-

minuje osiągnięcie celu działania (jak np. reguły wymiany towarowo-pieniężnej 
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dotyczące danego rodzaju działalności gospodarczej albo reguły rywalizacji po-

litycznej). 

Trafność wytypowania ww. rozwiązań będzie weryfikowana dalszymi czynno-

ściami badawczymi. Wstępne typowanie rozwiązań składających się na schemat 

działania ma więc charakter pierwszej hipotezy roboczej, zgodnie z powiedzeniem 

„od czegoś trzeba zacząć”. 

Po zakończeniu wszystkich ustaleń należy jednak sprawdzić, czy wszystkie roz-

wiązania zostały wytypowane trafnie (np. czy trafnie wytypowano przepisy podat-

kowe, które wpływają na wysokość osiąganego zysku). 

Faza 2. Zebranie danych badawczych 

Polega na zgromadzeniu dostępnej wiedzy na temat badanych rozwiązań, zarów-

no w aspekcie źródeł pochodzenia, jak i związków funkcjonalnych, kierunków wy-

kładni i interpretacji przepisów prawa, rozumienia reguł niesformalizowanych oraz 

efektów społeczno-gospodarczych ich funkcjonowania. W szczególności chodzi o: 

1) zebranie informacji opisujących przebieg procesu legislacyjnego (dokumenty 

tworzone przez organy władzy publicznej i organizacje pozarządowe, analizy i opi-

nie ekspertów, wywiady z osobami zaangażowanymi w proces legislacyjny), 

2) kwerendę piśmiennictwa naukowego i opracowań branżowych, 

3) kwerendę orzecznictwa sądowego i administracyjnego, 

4) pozyskanie (agregację) danych o efektach działania badanej instytucji (dane 

statystyczne, oceny efektywności instytucji wynikające z badań ankietowych itp.).

Faza 3. Sformułowanie hipotez 

Dotyczy przyjęcia wstępnych założeń: 

	– co do kategorii podmiotów, których dotyczy działanie badanych rozwiązań, 

	– co do kategorii wypłat (korzyści), jakie mogą podmioty te osiągnąć w związ-

ku z działaniem przedmiotowych rozwiązań, 

	– co do kategorii kosztów (obciążeń, dolegliwości), jakie wiążą się z przed-

miotowymi rozwiązaniami dla poszczególnych podmiotów. 

Po zakończeniu wszystkich ustaleń należy sprawdzić, czy założenia te pozostają 

aktualne. 

Poniżej zawarte zostały podstawowe informacje dotyczące rozumienia poszcze-

gólnych pojęć i kategorii:
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Podmioty schematu działania

Można wyodrębnić kilka kategorii ról do obsadzenia, jakie wiążą się z tworze-
niem rozwiązań (reguł, norm, instytucji) składających się na schemat działania 
(komplet normatywny). Są to: źródło, dysponent, beneficjent i użytkownik (malefi-
cjent). Podział ten nie ma charakteru rozłącznego – jeden i ten sam podmiot może 
obsadzać jedną lub więcej ról (a nawet wszystkie). 

Podmioty schematu działania (kompletu normatywnego)

A. Źródła 

Źródło to faktyczny (rzeczywisty) inicjator wprowadzenia do obiegu 
społecznego określonych rozwiązań (instytucji, reguł działania). Ściśle rzecz 
ujmując, chodzi o  źródło kluczowych elementów schematu działania (mowa tu 
o kluczowych elementach, a nie całym schemacie, gdyż w zabiegach, jakie czyni 
źródło przeważnie chodzi tylko o formalizację pewnych najważniejszych elemen-
tów schematu, zwłaszcza tych, które decydują o koszcie i wypłacie (np. o ujęcie do-
legliwości za odstąpienie od schematu w postaci sankcji prawnych), zaś pozostałe 
elementy schematu są niejako „uzupełniane” z innych zasobów reguł (norm, roz-
wiązań), w tym z istniejących już, innych schematów działania. Bardzo często, choć 
nie zawsze, źródło jest tym samym podmiotem co beneficjent (podmiot czerpiący 
korzyści ze stosowania normy, np. pewna grupa polityczna, społeczna, zawodowa). 

Źródło 

Użytkownik 

(maleficjent) 

Beneficjent 

Dysponent 
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Jest to naturalna sytuacja, gdyż inicjator formalizacji pewnych rozwiązań najczę-

ściej czyni to ze względu na chęć osiągnięcia bezpośrednich korzyści dla siebie. 

Jednak nie zawsze główne korzyści, jakie wynikają dla kogoś ze schematu, osiągane 

są właśnie przez inicjatora. 

Z punktu widzenia roli, jaką poszczególne podmioty odgrywały w procesie pra-

wotwórczym, można wskazać trzy podstawowe kategorie źródeł: 1) te, które nada-

wały kierunek inicjatywie prawotwórczej i stale ją promowały swoją aktywnością, 

zgłaszanymi ideami i konkretnymi projektami – podmioty te są „właściwymi” bądź 

„pierwotnymi” źródłami regulacji; 2) te, które zachowywały się pasywnie w zakre-

sie zgłaszania kierunków prac legislacyjnych i konkretnych projektów, ale ich wy-

stąpienie było kluczowe dla zakończenia procesu prawotwórczego, odgrywały więc 

rolę swoistego „katalizatora”, tzn. nie miały wpływu na treść regulacji (albo był to 

wpływ minimalny), ale były konieczne dla jej powstania; 3) te, które zostały zaan-

gażowane do procesu prawotwórczego mimo swojej woli i dopiero wówczas zaczęły 

oddziaływać na kierunki prac legislacyjnych i zgłaszać konkretne projekty. Można 

powiedzieć, iż podmioty te są „dodatkowymi” albo „pochodnymi” źródłami regula-

cji, że stały się źródłami poniekąd „przy okazji”. W tej ostatniej grupie mogą znaleźć 

się m.in. podmioty, które wręcz dążyły do zablokowania procesu prawotwórczego 

(można powiedzieć, że na początkowym etapie odgrywały rolę „antyźródeł” albo 

źródeł powstrzymujących, czyli źródeł suspensywnych), jednak – kiedy jego dalszy 

bieg stał się nieuchronny – przyjęły na siebie współuczestnictwo w tym procesie. 

Wymienione wyżej trzy kategorie źródeł będą więc określane jako: 

1) źródła konstytutywne, 

2) źródła rezolutywne, 

3) źródła akcesoryjne. 
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B. Dysponenci

Dysponentem jest – z reguły – przedstawiciel władzy publicznej. Może on for-

malizować reguły (stanowić prawo w procesie legislacyjnym lub wydawać orze-

czenia jako sąd), modyfikować je, uzupełniać, rozpowszechniać, wreszcie – de-

rogować (wycofywać z obiegu). Role źródła i dysponenta mogą być łączone w ręku 
jednego podmiotu, ale często bywają też rozdzielone. Źródłem są podmioty o znacz-
nym potencjale sprawczym (np. o  znacznej zdolności do projekcji siły), jak duże, 
silnie zintegrowane grupy zawodowe, duże podmioty gospodarcze, organizacje spo-
łeczne, partie polityczne oraz – oczywiście – organy władzy publicznej, w szczególno-
ści centrum reprezentujące dominującą (w danym momencie) orientację polityczną. 
Jeśli chodzi o rolę dysponenta, to np. – oprócz centralnych organów władzy państwo-
wej – może nim być każdy podmiot dysponujący władzą w sferze lokalnej. 

Tak jak w przypadku źródeł, można wyróżnić analogiczne kategorie dysponen-
tów:

1) dysponenci konstytutywni, 
2) dysponenci rezolutywni, 
3) dysponenci akcesoryjni. 

Dysponentem konstytutywnym, czyli tym, który odgrywa wiodącą rolę w pro-
cesie formalizacji rozwiązania (jest „gospodarzem” tego procesu), może być np. 
izba parlamentu albo centralny organ administracji publicznej (np. minister). Dys-
ponentem rezolutywnym może być np. Trybunał Konstytucyjny, który wskazuje 
istnienie „luki prawnej” i  potrzebę ustanowienia nowych rozwiązań (stworzenia 
nowego lub zmiany istniejącego schematu działania). Dysponentem akcesoryjnym 
jest np. organ, który partycypuje w  procedurze uzgodnień międzyresortowych 
i zgłasza własne propozycje do projektu legislacyjnego. 

Podobnie jak w  przypadku źródeł także w  przypadku dysponentów można 
wskazać osoby wchodzące w  rolę „antydysponentów”, czyli podmiotów przeciw-
działających formalizacji promowanych rozwiązań. Może być to np. prezydent, któ-
ry korzysta z prawa weta lub kieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. 

C. Beneficjenci

Beneficjent to osoba (podmiot zbiorowy), która odnosi wymierną lub nie-

wymierną korzyść ze stosowania upowszechnionych i chronionych przez zbio-

rowość schematów działania (otrzymuje wypłatę). Role źródła i dysponenta nie 
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muszą pokrywać się z rolą beneficjenta, choć – niewątpliwie – istnieją silne logiczne 

przesłanki do kumulowania ról źródła schematu działania i jego beneficjenta: pod-

miot posiadający potencjał do wylansowania nowego schematu działania czyni to 

– z  reguły – ze względu na własną korzyść. 

D. Użytkownicy

Użytkownik to każda osoba (podmiot zbiorowy), która działa w  sposób 

określony schematem działania, ponosząc np. koszty jego funkcjonowania. Stąd 

można mówić także o  kategorii maleficjenta (czyli podmiotu, który ponosi do-

legliwości, czy też obciążenia związane ze schematem). Nie wszyscy użytkownicy 

będą w związku z tym maleficjentami, gdyż wśród użytkowników znajdują się także 

beneficjenci rozwiązań upowszechnionych schematem. Rola użytkownika pozwala 

zachować kontrolę nad przebiegiem procesu stosowania schematu, co ma nieba-

gatelne znaczenie dla uzyskania wypłaty (na rzecz samego użytkownika, jeżeli jest 

beneficjentem, lub innego podmiotu). 

Rozumienie korzyści i  kosztów związanych z  realizacją zakładanego celu 

działania

Rozpatrując korzyści i  koszty, jakie powstają w  związku ze stosowaniem re-

konstruowanego schematu działania, należy odnieść się do tych kategorii szeroko, 

wziąć pod uwagę różne rodzaje korzyści i kosztów – zarówno wymierne ekono-

micznie, jak i niewymierne. 

Wśród korzyści należy uwzględnić wypłaty: 

a) mierzalne wskaźnikami ekonomicznymi (wymierne) – dochody, wolumen po-

siadanych dóbr konsumpcyjnych itp.;

b) niemierzalne wskaźnikami ekonomicznymi (niewymierne), w tym dotyczące:

	– przystosowania się do zastanego porządku społecznego i akceptacji ze stro-

ny innych ludzi, 

	– uzyskania jak najdogodniejszej roli społecznej (w tym awansu w stratyfika-

cji społecznej, podniesienia samooceny),

	– poczucia bezpieczeństwa bytowego własnego i osób bliskich.

Podobnie wśród kosztów należy uwzględnić obciążenia (straty, dolegliwości): 

a) mierzalne wskaźnikami ekonomicznymi; 

b) niemierzalne wskaźnikami ekonomicznymi, w tym dotyczące:
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	– utraty akceptacji ze strony innych członków tej samej społeczności,

	– porażki w rywalizacji o obsadzenie pożądanej roli społecznej, obniżenia sa-

mooceny,

	– utraty poczucia bezpieczeństwa bytowego własnego i osób bliskich.

Faza 4. Rekonstrukcja powiązań pomiędzy rozwiązaniami formalnymi

Czynności te dotyczą określenia – biorąc za punkt wyjścia przyjęte w fazie 3 hi-

potezy – sekwencji działań realizowanych przez poszczególne podmioty w celu 

osiągnięcia określonych korzyści, ewentualnie uchylenia się od kosztów i/lub za-

blokowanie innemu podmiotowi osiągnięcie jego celów działania – wyłącznie na 

podstawie analiz rozwiązań prawnych. Innymi słowy, efekt badawczy na tym etapie 

ma polegać na stworzeniu niepełnego schematu działania (kompletu normatyw-

nego), zawierającego wyłącznie rozwiązania prawne.

 

Faza 5. Rekonstrukcja powiązań pomiędzy normami formalnymi i normami 

niesformalizowanymi 

Czynności te dotyczą uzupełnienia schematu działania (kompletu normatyw-

nego) mającego przynieść zainteresowanemu podmiotowi osiągnięcie założone-

go celu, stworzonego w ramach fazy 4 (w oparciu o analizę stanu prawa), o roz-

wiązania nieformalne odnoszące się do przedmiotowej regulacji. Innymi słowy, 

efekt badawczy na tym etapie ma polegać na stworzeniu pełnego schematu dzia-

łania (kompletu normatywnego), zawierającego zarówno rozwiązania prawne, jak 

i prawnie niesformalizowane.

Faza 6. Ocena przyczyn tworzenia prawa i społeczno-gospodarczych efektów 

jego oddziaływania

Czynności dotyczą sformułowania wniosków co do: 

1) realnych powodów uchwalenia/wydania przepisów prawa, 

2) czynników generujących zaistniałe i potencjalne efekty działania badanych 

regulacji, 

3) prognoz co do dalszej ewolucji badanych regulacji i zaleceń w zakresie opty-

malizacji polityki legislacyjnej.

* Sugerowana systematyka wewnętrzna pracy badawczej twórcy lub twór-

ców utworu naukowego zgłoszonej do konkursu:

Wstęp  prezentujący cele pracy i  zastosowane metody, w  tym wykorzystane 

źródła informacji.
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Rozdział  prezentujący stan prawny istniejący przed uchwaleniem aktu i  stan 

stosunków społeczno-gospodarczych poprzedzających uchwalenie aktu.

Rozdział prezentujący oczekiwania źródeł i ich działania poprzedzające złożenie 

projektu.

Rozdział  prezentujący przebieg prac legislacyjnych, w  tym zmiany projektu 

pierwotnego oraz reakcje dysponentów, a  także różnych osób/organizacji na 

propozycje i działania źródeł.

Rozdział prezentujący najważniejsze postanowienia aktu (obejmujący klasycz-

ną wykładnię prawa).

Rozdział  prezentujący realne lub potencjalne skutki aktu (jeżeli nie upłynął 

jeszcze dostatecznie długi okres, aby można było zebrać informacje o  skutkach 

realnych).

Wnioski syntetycznie prezentujące genezę regulacji i jej najważniejsze skutki.

Wykazy źródeł informacji.
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE
„Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – 2021”

I. Dane Autora1:
Nazwisko: ……………....................................................................................

Imię: ..................................................................................................................

Stopień lub tytuł naukowy : ……..................................................................

II. Adres do korespondencji Autora:

Ulica i nr domu: ..................................................................................................................

Kod pocztowy: ......................... Miasto: ............................ Kraj: ......................................

Telefon: ............................................

E-mail: ..............................................

III. Miejsce zatrudnienia/Instytucja/Uczelnia: 
................................................................................................................................................

IV. Autor jest członkiem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami 
Prawa:
TAK

NIE

V. Tytuł pracy konkursowej:
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................... ...........................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Miejscowość ……………………………….., data ……………………..... r. 

Podpis twórcy utworu naukowego 

1  W  przypadku, gdy utwór naukowy ma charakter zespołowy, konieczne jest podanie danych 
wszystkich Autorów. 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE TWÓRCY UTWORU NAUKOWEGO

Wyrażam zgodę na publikację artykułu pt.

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

w czasopiśmie wskazanym przez organizatora konkursu. 

Wyrażam zgodę na przystosowanie artykułu do wymogów redakcyjnych organu 

publikującego.

Miejscowość ……………………..., data ……...... r. 

Podpis
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Klauzula informacyjna dla osoby przystępującej do Konkursu „Wykładnia 

prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2021”

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie 
danych) (dalej: RODO) podajemy do informacji:

I. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach przy-
stąpienia do Konkursu jest:
Stowarzyszenie Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” z siedzibą w So-
snowcu, ul. Jana Kilińskiego 43.

https://stowarzyszeniefontes.pl 
e-mail:  fontes@stowarzyszeniefontes.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim dr hab. Jarosław 
Czerw, prof. UJK w Kielcach, z którym może się Pani/Pan skontaktować w spra-
wach związanych z ochroną swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za 
pośrednictwem adresu email: ochronadanych@stowarzyszeniefontes.pl 

III.  Cel i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach przystąpienia do Konkursu. 
Podstawę stanowią działania w zakresie niezbędnym w celu: 

1) rozpatrzenia zgłoszenia udziału w Konkursie na podstawie formularza zgło-
szeniowego, oświadczenia twórcy utworu naukowego oraz zaakceptowanego 
Regulaminu Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

2) wykonania przez Administratora obowiązku prawnego, w tym wypłaty przy-
znanych nagród finansowych i/lub wydania przyznanych nagród rzeczowych 
oraz obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. 
b i c RODO), 

3) realizacji zawartych ze Stowarzyszeniem umów cywilnoprawnych (art. 6 ust. 
1 lit. b) RODO),
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4) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami 

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

5) przekazywania informacji o  organizowanych przez Stowarzyszenie wydarze-

niach oraz w  ramach uczestnictwa w  tych wydarzeniach (art. 6  ust. 1  lit. f) 

RODO),

6) zachowania w  tajemnicy informacji prawnie chronionych oraz niezbędności 

ochrony systemów informatycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

7) innych działań, w tym otrzymywania drogą elektroniczną informacji o produk-

tach i usługach innych podmiotów związanych z promowaniem wiedzy oraz 

publicznego podziękowania za przekazane środki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzyma-

nia na mocy przepisów obowiązującego prawa, do których zaliczyć należy w szcze-

gólności urząd skarbowy, ZUS, a także biuro rachunkowe, bank, firmę ubezpiecze-

niową, operatora pocztowego, firmę kurierską, kancelarię prawną. 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane z zasady nie będą przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

VI. Okres przechowywania danych: 

1. w zakresie wskazanym w pkt III 1) i 2) Pani/Pana dane osobowe będą prze-

chowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przepro-

wadzono Konkurs, 

2. w zakresie wskazanym w pkt III 3) Pani/Pana dane osobowe będą przecho-

wywane przez okres realizacji umowy, a następnie także przez okres 5 lat, licząc od 

kolejnego roku kalendarzowego, w którym nastąpił obowiązek podatkowy, 

3. w zakresie wskazanym w pkt III 4  ) Pani/Pana dane osobowe będą prze-

chowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, tj. 

maksymalnie do 3 lat, licząc od kolejnego roku kalendarzowego, w którym roszcze-

nie powstało, po czym zostaną usunięte, o ile ich dalsze przetwarzanie nie będzie 

konieczne w ramach zaistniałego sporu lub zgłoszonych roszczeń, 

4. w zakresie wskazanym w pkt III 5) Pani/Pana dane osobowe będą przecho-

wywane maksymalnie do 5 lat, licząc od kolejnego roku kalendarzowego, w którym 

zorganizowano wydarzenie, o  ile ich dalsze przetwarzanie nie będzie konieczne 

w ramach zaistniałego sporu lub zgłoszonych roszczeń, 

5. w zakresie wskazanym w pkt III 6) Pani/Pana dane osobowe będą przecho-
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wywane zgodnie z zasadami ochrony systemów informatycznych, 

6. w zakresie wskazanym w pkt III 7) Pani/Pana dane będą przechowywane do 

czasu odwołania zgody lub braku niezbędności ich przetwarzania, 

po czym zostaną usunięte.

 

VII. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą: 

W  związku z  przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w  przypadkach 

i na zasadach określonych w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 

2) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), 

3) prawo do usunięcia danych (w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

5) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 

RODO), 

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, 

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl.

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, a  ich przetwarzanie zależne będzie od zakresu 

i niezbędności dysponowania nimi przez Administratora, w szczególności w związ-

ku z przystąpieniem do Konkursu oraz zachowaniem integralności dokumentów 

związanych z prowadzonymi działaniami w ramach Stowarzyszenia. 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.





Regulamin konkursu pt.

„Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu 
i sposobu działania – edycja 2021” 

w kategorii prac licencjackich i magisterskich

§ 1 
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu naukowego „Wykład-

nia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2021” dla 
autorów prac licencjackich i magisterskich, zwanego dalej „konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funk-
cjami Prawa z siedzibą w Sosnowcu. 

3. Współorganizatorami konkursu i  podmiotami finansującymi nagrody są 
w szczególności:

a) Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu,
b) Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
c) Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców 

Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL,
d) Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
4. Nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawuje Zarząd Stowarzy-

szenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa z siedzibą w Sosnowcu. Współorga-
nizatorzy wspierają konkurs środkami finansowymi lub/i rzeczowymi. 
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5. W konkursie biorą udział prace licencjackie i magisterskie dotyczące: 

a) społecznych, gospodarczych i politycznych przyczyn stanowienia aktów pra-

wa powszechnie obowiązującego w rozumieniu Konstytucji RP, 

b) funkcjonalnych powiązań rozwiązań zawartych w badanym akcie prawnym 

z innymi rozwiązaniami formalnymi lub nieformalnymi, 

c) realnej lub prognozowanej oceny skutków badanych aktów prawnych.

6. Prace konkursowe oceniane są w dwóch kategoriach: A i B. Ocenie podlega 

praca konkursowa w postaci:

a) pracy magisterskiej (kategoria A), 

b) pracy licencjackiej (kategoria B).

§ 2 

1. W kategorii A laureatom konkursu przysługują nagrody pieniężne:

a) za zajęcie 1 miejsca w konkursie – nie mniej niż 2000 zł brutto,

b) za zajęcie 2 miejsca w konkursie – nie mniej niż 1500 zł brutto,

c) za zajęcie 3 miejsca w konkursie – nie mniej niż 1000 zł brutto.

2. W kategorii B laureatom konkursu przysługują nagrody pieniężne:

a) za zajęcie 1 miejsca w konkursie – nie mniej niż 2000 zł brutto,

b) za zajęcie 2 miejsca w konkursie – nie mniej niż 1500 zł brutto,

c) za zajęcie 3 miejsca w konkursie – nie mniej niż 1000 zł brutto.

3. Nagrody pieniężne wypłacane będą bezpośrednio przez organizatora albo w dro-

dze czynności prawnej pomiędzy współorganizatorem i laureatem (np. stypendium). 

4. W konkursie mogą być przyznawane nagrody specjalne (rzeczowe lub/i fi-

nansowe). Zasady przyznania nagrody specjalnej ustala fundujący tę nagrodę 

współorganizator lub fundator nagród. 

5. Laureaci nie mogą żądać wymiany nagrody na inną.

6. Uczestnicy konkursu nie mogą żądać wymiany gratyfikacji rzeczowej na inną. 

7. Laureaci nie mogą przenosić praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

8. Organizator i współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za proble-

my związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatem.

§ 3 

Haromonogram czynności konkursowych:

a) do 30 września 2021 r.: nadsyłanie prac konkursowych,

b) do 15 grudnia 2021 r.: ocena prac konkursowych w  pierwszym, drugim 

i trzecim etapie,

c) do 20 grudnia 2021 r.: ogłoszenie wyników konkursu.
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§ 4 

1. Brak jest ograniczeń dotyczących dziedziny nauki i  dyscypliny naukowej 

albo kierunku studiów, który reprezentuje uczestnik konkursu.

2. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie i  licencjackie, których 

obrona odbyła się do 30 września 2021 r.,

§ 5 

1. Pracę licencjacką lub magisterską zgłasza do konkursu promotor, dołącza-

jąc zgodę autora pracy na udział w konkursie opatrzoną odręcznym podpisem. 

§ 6  

W konkursie oceniane są teksty napisane w języku polskim. 

2. Jeżeli praca konkursowa sporządzona została w języku innym niż polski, do 

konkursu zgłaszane jest jej tłumaczenie na język polski. 

§ 7 

1. Prace konkursowe powinny być przygotowane według jednej z dwóch for-

muł (wariantów): 

a. podstawowej (uproszczonej) – zalecanej dla prac licencjackich

b. zaawansowanej (pełnej) – zalecanej dla prac magisterskich. 

2. Szczegółowy opis wymagań dla formuł wymienionych w ust. 1 zawiera za-

łącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Wybór jednej z formuł wymienionych w ust. 1 zależy od uczestnika. Wybór 

formuły nie jest zależny od kategorii, w jakiej praca konkursowa jest oceniana. Na 

ocenę stopnia trudności danego przedsięwzięcia badawczego i  doskonałości na-

ukowej danej pracy przez recenzenta konkursowego nie ma wpływu wybór formu-

ły przez uczestnika. 

§ 8 

1. W przypadku formuły podstawowej (uproszczonej) prace konkursowe oce-

niane będą na podstawie następujących kryteriów:

a) rzetelność ustaleń badawczych w zakresie oficjalnie deklarowanych oraz re-

alnie zakładanych celów tworzenia badanego aktu – przez źródła i dysponentów,
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b) rzetelność ustaleń badawczych w zakresie korzyści, jakie osiągają lub mogą 

osiągnąć beneficjenci i użytkownicy dzięki stosowaniu badanego aktu oraz kosz-

tów, jakie obciążają lub mogą obciążać beneficjentów i użytkowników na skutek 

stosowania badanego aktu,

c) rzetelność ustaleń badawczych w zakresie ustalenia zaistniałych lub poten-

cjalnych ogólnych skutków społeczno-ekonomicznych ustalonego kompletu nor-

matywnego.

2. W przypadku formuły zaawansowanej (pełnej) prace konkursowe oceniane 

będą na podstawie następujących kryteriów:

a) rzetelność ustaleń badawczych w zakresie oficjalnie deklarowanych oraz re-

alnie zakładanych celów tworzenia badanego aktu – przez źródła i dysponentów,

b) rzetelność ustalenia treści kompletu normatywnego zbudowanego wokół 

jednego z celów działania faktycznie możliwych do osiągnięcia w oparciu o badany 

akt ustawowy,

c) rzetelność ustaleń badawczych w zakresie korzyści, jakie osiągają lub mogą 

osiągnąć beneficjenci i użytkownicy dzięki stosowaniu badanego aktu oraz kosz-

tów, jakie obciążają lub mogą obciążać beneficjentów i użytkowników na skutek 

stosowania badanego aktu,

d) rzetelność ustaleń badawczych w zakresie ustalenia zaistniałych lub poten-

cjalnych ogólnych skutków społeczno-ekonomicznych ustalonego kompletu nor-

matywnego,

e) rzetelność we wskazaniu głównych różnic w wyniku badawczym, jaki moż-

liwy byłby do uzyskania w ramach egzegezy badanego aktu metodą dogmatyczną, 

w porównaniu do wyniku uzyskanego w ramach opracowania zagadnienia badaw-

czego zgodnie z zasadami konkursu.

3. Każde kryterium będzie oceniane w skali sześciostopniowej: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

gdzie ocena „1” oznacza brak spełnienia kryterium, ocena „6” oznacza spełnienie 

kryterium w  stopniu najwyższym, zaś pozostałe oceny oznaczają odpowiednio 

mniejszy zakres spełnienia kryterium. 

4. Prace konkursowe oceniane są odrębnie w każdej kategorii, o której mowa 

w § 1 ust. 6.

5. Prace konkursowe podlegają ocenie przez recenzentów konkursowych na za-

sadzie zapoznania się z pracą licencjacką lub magisterską. Przy ocenie spełnienia 

każdego kryterium recenzenci konkursowi biorą pod uwagę stopień trudności da-

nego przedsięwzięcia badawczego i doskonałość naukową ocenianej pracy.

6. Recenzentem konkursowym nie może być promotor autora.
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§ 9 

1. Ocena konkursowa odbywa się w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje 
ocenę każdej pracy konkursowej zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 8 ust. 
1 i 2, przez dwóch niezależnych recenzentów konkursowych posiadających stopień 
naukowy lub tytuł naukowy, będących członkami Stowarzyszenia Badań nad Źró-
dłami i Funkcjami Prawa. Z ocen obu recenzentów, dotyczących każdego kryte-
rium, wyciągana jest średnia arytmetyczna.

2. Etap drugi obejmuje powtórną ocenę pięciu prac konkursowych w każdej ka-
tegorii, które uzyskały największą sumę punktów w etapie pierwszym. Do drugiego 
etapu nie przechodzi praca konkursowa, wobec której choćby jedno kryterium uzy-
skało średnią ocenę niższą niż 3,0. 

3. W razie równej liczby punktów różnicę czyni liczba ocen „6” przyznanych 
przez obu recenzentów, zaś w razie równej liczby ocen „6” kolejno liczba następ-
nych ocen najwyższych. Jeżeli zastosowanie metody, o której mowa w zdaniu po-
przednim, nie przyniesie rozstrzygnięcia, do etapu przechodzi praca konkursowa 
wskazana głosami większości recenzentów. 

4. Oceny prac konkursowych w  drugim etapie dokonują wszyscy recenzenci 
uczestniczący w etapie pierwszym przez porównanie prac konkursowych na zasa-
dzie oceny eksperckiej i ustalenie listy rankingowej. Autorzy prac konkursowych, 
które uzyskały kolejno najwyższe trzy miejsca na liście rankingowej, zajmują odpo-
wiednio miejsca: pierwsze, drugie i trzecie. 

5. Warunkiem zajęcia pierwszego miejsca jest uzyskanie z każdego kryterium 
średniej oceny nie niższej niż 4,0. W razie niespełnienia tego warunku przez żadną 
pracę konkursową w danej kategorii, nagrody za miejsce pierwsze nie przyznaje się.

§ 10

1. Zgłoszenia należy wysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej. 
2. W celu zgłoszenia udziału w konkursie należy wypełnić formularz zgłosze-

niowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Czytelnie wypełniony 
formularz zgłoszeniowy wraz z pracą konkursową w wersji elektronicznej należy 
wysłać do dnia 30 września 2021 r. pod adresem: konkursfontes@stowarzyszenie-
fontes.pl z dopiskiem „Konkurs Fontes”.

3. Niekompletne lub opóźnione zgłoszenia nie będą rozpatrywane. 
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§ 11

1. Zarząd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, reprezen-
towany przez Prezesa Zarządu, może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie 
w przypadku poważnego naruszenia przez niego postanowień niniejszego regula-
minu.

2. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do sekretarza konkursu o wyjaśnienie 
treści niniejszego regulaminu.

 
§ 12

1. Recenzenci konkursowi i sekretarz konkursu otrzymują za swoją pracę wyna-
grodzenie w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia Badań nad Źródła-
mi i Funkcjami Prawa. Wynagrodzenie recenzentów i sekretarza konkursu wypła-
cane będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Zasady partycypacji współorganizatorów w  wypłacie nagród pieniężnych 
dla uczestników konkursu, wynagrodzeń recenzentów, wynagrodzenia sekretarza 
konkursu oraz pokrycia kosztów ogólnych organizatora określa odrębna umowa 
zawarta pomiędzy organizatorem i współorganizatorem. 

Kontakt: pytania w sprawie konkursu należy kierować pod adresem e-mail: 
konkursfontes@stowarzyszeniefontes.pl
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Załącznik nr 1. 

Szczegółowy opis wymagań dla formuł (wariantów) prac konkursowych 

WARIANT I

ZALECANY DLA PRAC LICENCJACKICH

I. Celem pracy jest ustalenie genezy danej regulacji (ustawy, rozporządzenia, 

aktu prawa miejscowego itd.) oraz podstawowa ocena jego realnych lub potencjal-

nych skutków. 

II. Student powinien skorzystać w szczególności ze źródeł informacji, którymi są:

1) Uzasadnienie projektu/projektów aktu prawnego.

2) Protokoły z posiedzeń komisji parlamentarnych oraz z obrad plenarnych 

(Sejmu RP, Senatu, organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego), 

a także dokumenty dołączone do protokołów (np. ekspertyzy, stanowiska osób lub 

organizacji, z którymi konsultowano projekt itp.). Dokumenty tego rodzaju są do-

stępne np. na stronie www.sejm.gov.pl – należy odnaleźć właściwą ustawę i prze-

śledzić jej losy od momentu złożenia pierwszego projektu. W przypadku rozporzą-

dzeń i aktów prawa miejscowego można korzystać ze stron WWW poszczególnych 

podmiotów administracji. 

3) Materiały prasowe (publicystyczne) dotyczące genezy danego aktu i  jego 

skutków (mogą wchodzić w grę skutki już zaistniałe lub prognozy/przewidywania 

co do potencjalnych skutków). Na przykład w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Prawnej”, 

„Gazecie Wyborczej”, „Polityce”, prasie lokalnej itd. 

4) Publikacje naukowe (książki, artykuły w  czasopismach naukowych) oraz 

orzeczenia sądowe i administracyjne dotyczące genezy danego aktu, w tym aktów 

poprzedzających ją (jeżeli da się takie wskazać) oraz jego skutków (jw.). 

Można korzystać z  dodatkowych informacji zebranych samodzielnie, np. na 

zasadzie wywiadu lub badania ankietowego, takie informacje są szczególnie przy-

datne przy ocenie skutków. W tym samym celu można też sięgnąć po dane zagre-

gowane przez różne podmioty publiczne i  prywatne (np. roczniki GUS, raporty 

organizacji pracodawców, związków zawodowych, fundacji itp.),

III. Należy dokonać ustaleń:

1) Jaki był stan prawny i  stan stosunków społeczno-gospodarczych poprze-

dzających uchwalenie/wydanie aktu (czy były już regulacje wydawane w tej samej 
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lub podobnej sprawie, na czym polegało ich znaczenie dla życia społecznego i/lub 

gospodarki, a jeżeli takich regulacji nie było – na czym polegał problem społeczny 

i/lub gospodarczy, który spowodował powstanie aktu). 

2) Jaka była geneza aktu, w tym:

a. Jakie osoby lub organizacje (tzw. źródła) dążyły do powstania aktu i dla-

czego do tego dążyły (jaki miały w tym interes), tj.: jakich (i dla kogo) spodziewały 

się korzyści (wymiernych lub niewymiernych, np. dodatkowe prawa obywatelskie, 

dodatkowe miejsca pracy, wzrost dochodów budżetowych), jakich kosztów ocze-

kiwały (wymiernych lub niewymiernych, kogo miałyby te koszty obciążyć, czy np. 

Skarb Państwa, czy jakichś przedsiębiorców itp.).

b. Jak postępowały z projektem organy państwowe, czyli tzw. dysponenci (or-

gany parlamentarne – jak komisja sejmowa, administracyjne – jak minister czy 

też organ jednostki samorządu terytorialnego), w szczególności czy coś zmieniały 

w projekcie i dlaczego, czy np. chciały, aby ustawa wygenerowała jakieś inne korzy-

ści lub koszty niż w projekcie pierwotnym (jeśli tak, to kogo miałyby one dotyczyć). 

3) Jakie są skutki aktu, w tym:

a. Kto jest obecnie wskazywany jako beneficjent/beneficjenci uchwalonych 

rozwiązań, jakie korzyści odnosi/będzie odnosił. Czy występują w tym zakresie róż-

nice między oczekiwaniami źródeł i dysponentów a prawdziwymi skutkami aktu.

b. Kto jest wskazywany jako użytkownik/użytkownicy uchwalonych rozwią-

zań: kto je stosuje, jakie koszty wymierne (np. pieniądze) lub niewymierne (np. spa-

dek prestiżu) ponosi. Czy występują w tym zakresie różnice między oczekiwaniami 

źródeł i dysponentów a prawdziwymi skutkami aktu.

IV. Sugerowana systematyka wewnętrzna pracy licencjackiej lub magisterskiej:

Wstęp prezentujący cele pracy i zastosowane metody, w tym wykorzystane źró-

dła informacji

Rozdział prezentujący stan prawny istniejący przed uchwaleniem aktu i  stan 

stosunków społeczno-gospodarczych poprzedzających uchwalenie aktu.

Rozdział prezentujący oczekiwania źródeł i ich działania poprzedzające złoże-

nie projektu.

Rozdział  prezentujący przebieg prac legislacyjnych, w  tym zmiany projektu 

pierwotnego oraz reakcje dysponentów, a także różnych osób/organizacji na pro-

pozycje i działania źródeł.

Rozdział prezentujący najważniejsze postawienia aktu (obejmujący klasyczną 

wykładnię prawa).
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Rozdział  prezentujący realne lub potencjalne skutki aktu (jeżeli nie upłynął 

jeszcze dostatecznie długi okres, aby można było zebrać informacje o skutkach re-

alnych).

Wnioski syntetycznie prezentujące genezę regulacji i jej najważniejsze skutki.

Wykazy źródeł informacji.

WARIANT II

ZALECANY DLA PRAC MAGISTERSKICH 

Zasadniczym celem opracowania jest ustalenie treści schematu działań ade-

kwatnych do osiągnięcia wybranego celu (ustalenie treści kompletu normatywne-

go) ze wskazaniem:

a) działań (czynności) opartych na rozwiązaniach sformalizowanych prawnie, 

których zastosowanie pozostaje w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym 

z osiągnięciem założonego celu działania,

b) działań (czynności) opartych na rozwiązaniach innych niż rozwiązania 

sformalizowane prawnie (jak: normy społeczne, reguły gospodarowania, normy re-

ligijne itp.), których zastosowanie pozostaje w adekwatnym związku przyczynowo-

-skutkowym z zastosowaniem rozwiązań sformalizowanych prawnie,

c) kolejności działań opartych na stosowaniu rozwiązań wymienionych pod 

lit. a i b.

Ustalenie treści kompletu normatywnego służy temu, aby dokonać wiarygodnej 

wykładni prawa, tzn. takiej, która uwzględnia wszystkie powiązania funkcjonalne 

badanych norm i jest oparta na wszystkich dostępnych źródłach informacji. Służy 

także temu, aby określić zaistniałe lub potencjalne, ogólne skutki społeczno-ekono-

miczne (skutki dla społeczeństwa i gospodarki) badanych rozwiązań. 

Fazy przygotowania pracy

Faza 1. Wstępne wyodrębnienie badanej instytucji

Polega na wstępnym wytypowaniu (wskazaniu): 

1) celu działania, jaki można osiągnąć w  oparciu o  badane rozwiązania (np. 

osiągnięcie zysku finansowego przez przedsiębiorcę albo awansowanie w stratyfi-

kacji społecznej przez daną osobę itp.); 
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2) przepisów prawa istotnych dla osiągnięcia tego celu, zawartych w różnych 

regulacjach prawnych, których stosowanie bezpośrednio determinuje osiągnięcie 

celu działania (tzn. takich, których stosowanie ma bezpośrednie znaczenie dla osią-

gnięcia pewnego celu działania, na zasadzie adekwatnego związku przyczynowo-

-skutkowego); 

3) rozwiązań niesformalizowanych, których stosowanie bezpośrednio deter-

minuje osiągnięcie celu działania (jak np. reguły wymiany towarowo-pieniężnej, 

dotyczące danego rodzaju działalności gospodarczej, albo reguły rywalizacji poli-

tycznej). 

Trafność wytypowania ww. rozwiązań będzie weryfikowana dalszymi czynno-

ściami badawczymi. Wstępne typowanie rozwiązań składających się na schemat 

działania ma więc charakter pierwszej hipotezy roboczej, zgodnie z powiedzeniem 

„od czegoś trzeba zacząć”. Po zakończeniu wszystkich ustaleń należy jednak spraw-

dzić, czy wszystkie rozwiązania zostały wytypowane trafnie (np. czy trafnie wyty-

powano przepisy podatkowe, które wpływają na wysokość osiąganego zysku). 

Faza 2. Zebranie danych badawczych 

Polega na zgromadzeniu dostępnej wiedzy na temat badanych rozwiązań – za-

równo w aspekcie źródeł pochodzenia, jak i związków funkcjonalnych, kierunków 

wykładni i interpretacji przepisów prawa, rozumienia reguł niesformalizowanych 

oraz efektów społeczno-gospodarczych ich funkcjonowania. W szczególności cho-

dzi o: 

1) zebranie informacji opisujących przebieg procesu legislacyjnego (dokumen-

ty tworzone przez organy władzy publicznej i  organizacje pozarządowe, analizy 

i opinie ekspertów, wywiady z osobami zaangażowanymi w proces legislacyjny), 

2) kwerendę piśmiennictwa naukowego i opracowań branżowych, 

3) kwerendę orzecznictwa sądowego i administracyjnego, 

4) pozyskanie (agregację) danych o efektach działania badanej instytucji (dane 

statystyczne, oceny efektywności instytucji wynikające z badań ankietowych itp.).

Faza 3. Sformułowanie hipotez 

Dotyczy przyjęcia wstępnych założeń: 

	– co do kategorii podmiotów, których dotyczy działanie badanych rozwiązań, 

	– co do kategorii wypłat (korzyści), jakie mogą podmioty te osiągnąć w związ-

ku z działaniem przedmiotowych rozwiązań, 

	– co do kategorii kosztów (obciążeń, dolegliwości), jakie wiążą się z przed-

miotowymi rozwiązaniami dla poszczególnych podmiotów. 
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Po zakończeniu wszystkich ustaleń należy sprawdzić, czy założenia te pozostają 
aktualne. 

Poniżej zawarte zostały podstawowe informacje dotyczące rozumienia poszcze-
gólnych pojęć i kategorii:

Podmioty schematu działania

Można wyodrębnić kilka kategorii ról do obsadzenia, jakie wiążą się z tworze-
niem rozwiązań (reguł, norm, instytucji) składających się na schemat działania 
(komplet normatywny). Są to: źródło, dysponent, beneficjent i użytkownik (malefi-
cjent). Podział ten nie ma charakteru rozłącznego – jeden i ten sam podmiot może 
obsadzać jedną lub więcej ról (a nawet wszystkie). 

Podmioty schematu działania (kompletu normatywnego):

A. Źródła 

Źródło to faktyczny (rzeczywisty) inicjator wprowadzenia do obiegu społecz-
nego określonych rozwiązań (instytucji, reguł działania). Ściśle rzecz ujmując, 
chodzi o źródło kluczowych elementów schematu działania (mowa tu o kluczowych 
elementach, a nie całym schemacie, gdyż w zabiegach, jakie czyni źródło, przeważnie 
chodzi tylko o formalizację pewnych najważniejszych elementów schematu, zwłasz-

Źródło 

Użytkownik 

(maleficjent) 

Beneficjent 

Dysponent 
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cza tych, które decydują o koszcie i wypłacie (np. o ujęcie dolegliwości za odstąpienie 

od schematu w postaci sankcji prawnych), zaś pozostałe elementy schematu są nie-

jako „uzupełniane” z innych zasobów reguł (norm, rozwiązań), w tym z istniejących 

już, innych schematów działania. Bardzo często, choć nie zawsze, źródło jest tym sa-

mym podmiotem co beneficjent (podmiot czerpiący korzyści ze stosowania normy, 

np. pewna grupa polityczna, społeczna, zawodowa). Jest to naturalna sytuacja, gdyż 

inicjator formalizacji pewnych rozwiązań najczęściej czyni to ze względu na chęć 

osiągnięcia bezpośrednich korzyści dla siebie. Jednak nie zawsze główne korzyści, 

jakie wynikają dla kogoś ze schematu, osiągane są właśnie przez inicjatora. 

Z punktu widzenia roli, jaką poszczególne podmioty odgrywały w procesie pra-

wotwórczym, można wskazać trzy podstawowe kategorie źródeł: 1) te, które nada-

wały kierunek inicjatywie prawotwórczej i stale ją promowały swoją aktywnością, 

zgłaszanymi ideami i konkretnymi projektami – podmioty te są „właściwymi” bądź 

„pierwotnymi” źródłami regulacji; 2) te, które zachowywały się pasywnie w zakre-

sie zgłaszania kierunków prac legislacyjnych i konkretnych projektów, ale ich wy-

stąpienie było kluczowe dla zakończenia procesu prawotwórczego, odgrywały więc 

rolę swoistego „katalizatora”, tzn. nie miały wpływu na treść regulacji (albo był to 

wpływ minimalny), ale były konieczne dla jej powstania; 3) te, które zostały zaan-

gażowane do procesu prawotwórczego mimo swojej woli i dopiero wówczas zaczęły 

oddziaływać na kierunki prac legislacyjnych i zgłaszać konkretne projekty. Można 

powiedzieć, iż podmioty te są „dodatkowymi” albo „pochodnymi” źródłami regula-

cji, że stały się źródłami poniekąd „przy okazji”. W tej ostatniej grupie mogą znaleźć 

się m.in. podmioty, które wręcz dążyły do zablokowania procesu prawotwórczego 

(można powiedzieć, że na początkowym etapie odgrywały rolę „antyźródeł” albo 

źródeł powstrzymujących, czyli źródeł suspensywnych), jednak – kiedy jego dalszy 

bieg stał się nieuchronny – przyjęły na siebie współuczestnictwo w tym procesie. 

Wymienione wyżej trzy kategorie źródeł będą więc określane jako: 

1) źródła konstytutywne, 

2) źródła rezolutywne, 

3) źródła akcesoryjne. 

B. Dysponenci

Dysponentem jest – z reguły – przedstawiciel władzy publicznej. Może on for-

malizować reguły (stanowić prawo w procesie legislacyjnym lub wydawać orze-

czenia jako sąd), modyfikować je, uzupełniać, rozpowszechniać, wreszcie – de-

rogować (wycofywać z obiegu). Role źródła i dysponenta mogą być łączone w ręku 
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jednego podmiotu, ale często bywają też rozdzielone. Źródłem są podmioty o znacz-
nym potencjale sprawczym (np. o  znacznej zdolności do projekcji siły), jak duże, 
silnie zintegrowane grupy zawodowe, duże podmioty gospodarcze, organizacje spo-
łeczne, partie polityczne oraz – oczywiście – organy władzy publicznej, w szczególno-
ści centrum reprezentujące dominującą, w danym momencie, orientację polityczną. 
Jeśli chodzi o rolę dysponenta, to np. – oprócz centralnych organów władzy państwo-
wej – może nim być każdy podmiot dysponujący władzą w sferze lokalnej. 

Tak jak w przypadku źródeł, można wyróżnić analogiczne kategorie dysponentów:

1) dysponenci konstytutywni, 
2) dysponenci rezolutywni, 
3) dysponenci akcesoryjni. 

Dysponentem konstytutywnym, czyli tym, który odgrywa wiodącą rolę w pro-
cesie formalizacji rozwiązania (jest „gospodarzem” tego procesu), może być np. 
izba parlamentu albo centralny organ administracji publicznej (np. minister). Dys-
ponentem rezolutywnym może być np. Trybunał Konstytucyjny, który wskazuje 
istnienie „luki prawnej” i  potrzebę ustanowienia nowych rozwiązań (stworzenia 
nowego lub zmiany istniejącego schematu działania). Dysponentem akcesoryjnym 
jest np. organ, który partycypuje w  procedurze uzgodnień międzyresortowych 
i zgłasza własne propozycje do projektu legislacyjnego. 

Podobnie jak w  przypadku źródeł także w  przypadku dysponentów można 
wskazać osoby wchodzące w  rolę „antydysponentów”, czyli podmiotów przeciw-
działających formalizacji promowanych rozwiązań. Może być to np. prezydent, któ-
ry korzysta z prawa weta lub kieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. 

C. Beneficjenci

Beneficjent to osoba (podmiot zbiorowy), która odnosi wymierną lub nie-

wymierną korzyść ze stosowania upowszechnionych i chronionych przez zbio-

rowość schematów działania (otrzymuje wypłatę). Role źródła i dysponenta nie 
muszą pokrywać się z rolą beneficjenta, choć – niewątpliwie – istnieją silne logiczne 
przesłanki do kumulowania ról źródła schematu działania i jego beneficjenta: pod-
miot posiadający potencjał do wylansowania nowego schematu działania czyni to 
– z  reguły – ze względu na własną korzyść. 
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D. Użytkownicy

Użytkownik to każda osoba (podmiot zbiorowy), która działa w  sposób 

określony schematem działania, ponosząc np. koszty jego funkcjonowania. Stąd 

można mówić także o  kategorii maleficjenta (czyli podmiotu, który ponosi do-

legliwości, czy też obciążenia związane ze schematem). Nie wszyscy użytkownicy 

będą w związku z tym maleficjentami, gdyż wśród użytkowników znajdują się także 

beneficjenci rozwiązań upowszechnionych schematem. Rola użytkownika pozwala 

zachować kontrolę nad przebiegiem procesu stosowania schematu, co ma nieba-

gatelne znaczenie dla uzyskania wypłaty (na rzecz samego użytkownika, jeżeli jest 

beneficjentem, lub innego podmiotu). 

Rozumienie korzyści i  kosztów związanych z  realizacją zakładanego celu 

działania

Rozpatrując korzyści i  koszty, jakie powstają w  związku ze stosowaniem re-

konstruowanego schematu działania, należy odnieść się do tych kategorii szeroko, 

wziąć pod uwagę różne rodzaje korzyści i kosztów – zarówno wymierne ekono-

micznie, jak i niewymierne. 

Wśród korzyści należy uwzględnić wypłaty: 

a) mierzalne wskaźnikami ekonomicznymi (wymierne) – jak dochody, wolu-

men posiadanych dóbr konsumpcyjnych itp.;

b) niemierzalne wskaźnikami ekonomicznymi (niewymierne), w  tym doty-

czące:

 – przystosowania się do zastanego porządku społecznego i akceptacji ze stro-

ny innych ludzi, 

 – uzyskania jak najdogodniejszej roli społecznej (w tym awansu w stratyfika-

cji społecznej, podniesienia samooceny),

 – poczucia bezpieczeństwa bytowego własnego i osób bliskich.

Podobnie wśród kosztów należy uwzględnić obciążenia (straty, dolegliwości): 

a) mierzalne wskaźnikami ekonomicznymi; 

b) niemierzalne wskaźnikami ekonomicznymi, w tym dotyczące:

	– utraty akceptacji ze strony innych członków tej samej społeczności,

	– porażki w rywalizacji o obsadzenie pożądanej roli społecznej, obniżenia sa-

mooceny,

	– utraty poczucia bezpieczeństwa bytowego własnego i osób bliskich.
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Faza 4. Rekonstrukcja powiązań pomiędzy rozwiązaniami formalnymi

Czynności te dotyczą określenia – biorąc za punkt wyjścia przyjęte w fazie 3 hi-

potezy – sekwencji działań realizowanych przez poszczególne podmioty w celu 

osiągnięcia określonych korzyści, ewentualnie uchylenia się od kosztów i/lub za-

blokowanie innemu podmiotowi osiągnięcie jego celów działania – wyłącznie na 

podstawie analiz rozwiązań prawnych. Innymi słowy, efekt badawczy na tym etapie 

ma polegać na stworzeniu niepełnego schematu działania (kompletu normatyw-

nego), zawierającego wyłącznie rozwiązania prawne.

 

Faza 5. Rekonstrukcja powiązań pomiędzy normami formalnymi i norma-

mi niesformalizowanymi 

Czynności te dotyczą uzupełnienia schematu działania (kompletu normatyw-

nego) mającego przynieść zainteresowanemu podmiotowi osiągnięcie założone-

go celu, stworzonego w ramach fazy 4 (w oparciu o analizę stanu prawa), o roz-

wiązania nieformalne odnoszące się do przedmiotowej regulacji. Innymi słowy, 

efekt badawczy na tym etapie ma polegać na stworzeniu pełnego schematu dzia-

łania (kompletu normatywnego), zawierającego zarówno rozwiązania prawne, jak 

i prawnie niesformalizowane.

Faza 6. Ocena przyczyn tworzenia prawa i społeczno-gospodarczych efek-

tów jego oddziaływania

Czynności dotyczą sformułowania wniosków co do: 

1) realnych powodów uchwalenia/wydania przepisów prawa, 

2) czynników generujących zaistniałe i potencjalne efekty działania badanych 

regulacji. 

3) prognoz co do dalszej ewolucji badanych regulacji i zaleceń w zakresie opty-

malizacji polityki legislacyjnej.
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* Sugerowana systematyka wewnętrzna pracy magisterskiej, licencjackiej 

zgłoszonej do konkursu:

Wstęp prezentujący cele pracy i zastosowane metody, w tym wykorzystane źró-

dła informacji.

Rozdział prezentujący stan prawny istniejący przed uchwaleniem aktu i  stan 

stosunków społeczno-gospodarczych poprzedzających uchwalenie aktu.

Rozdział prezentujący oczekiwania źródeł i ich działania poprzedzające złoże-

nie projektu.

Rozdział  prezentujący przebieg prac legislacyjnych, w  tym zmiany projektu 

pierwotnego oraz reakcje dysponentów, a także różnych osób/organizacji na pro-

pozycje i działania źródeł.

Rozdział prezentujący najważniejsze postanowienia aktu (obejmujący klasycz-

ną wykładnię prawa).

Rozdział  prezentujący realne lub potencjalne skutki aktu (jeżeli nie upłynął 

jeszcze dostatecznie długi okres, aby można było zebrać informacje o skutkach re-

alnych).

Wnioski syntetycznie prezentujące genezę regulacji i jej najważniejsze skutki.

Wykazy źródeł informacji.
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE
„Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – 2021”

I. Dane Autora:
Nazwisko: ……………....................................................................................
Imię: ..................................................................................................................
tytuł zawodowy: ……....................................................................................

II. Adres do korespondencji Autora:

Ulica i nr domu: ............................................................................................................
Kod pocztowy: ......................... Miasto: ............................ Kraj: ................................
Telefon: ............................................
E-mail: ..............................................

III. Miejsce zatrudnienia/Instytucja/Uczelnia: 
.........................................................................................................................................

IV. Autor jest członkiem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami 
Prawa:

TAK
NIE

V. Dane promotora pracy magisterskiej/licencjackiej zgłaszającego pracę do 
konkursu:

Nazwisko: ……………....................................................................................
Imię: ..................................................................................................................
Tytuł / stopień naukowy/ tytuł zawodowy: …….........................................
Telefon: ............................................
E-mail: ..............................................
Miejsce zatrudnienia:
……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Członkostwo promotora pracy magisterskiej/licencjackiej w  Stowarzyszeniu 

Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa
TAK/NIE
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VI. Kategoria pracy konkursowej1:

 – praca magisterska (kategoria A)

 – praca licencjacka (kategoria B)

VII. Tytuł pracy konkursowej:

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

VIII. Formuła, w której zgłaszana jest praca2:

- podstawowa (uproszczona)

- zaawansowana (pełna)

IX. Data obrony pracy magisterskiej/licencjackiej:

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……

X. Zgoda na zgłoszenie pracy magisterskiej/licencjackiej do konkursu:

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na zgłoszenie pracy magisterskiej/licencjac-

kiej mojego autorstwa do konkursu „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia 

celu i sposobu działania – edycja 2021”

 Miejscowość……………………………….., data ……………………..... r. 

 Podpis autora pracy magisterskiej/licencjackiej 

Miejscowość ……………………………….., data ……………………..... r. 

Podpis autora/ów/promotora

1  Proszę podkreślić właściwe.
2  Proszę podkreślić właściwe.
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Klauzula informacyjna dla osoby przystępującej do Konkursu „Wykładnia 

prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2021”

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie 
danych) (dalej: RODO) podajemy do informacji:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  ramach 
przystąpienia do Konkursu jest:

Stowarzyszenie Badań Nad Źródłami i  Funkcjami Prawa „Fontes” z  siedzibą 
w Sosnowcu, ul. Jana Kilińskiego 43.

https://stowarzyszeniefontes.pl 
e-mail:  fontes@stowarzyszeniefontes.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim dr hab. Ja-
rosław Czerw, prof. UJK w  Kielcach, z  którym może się Pani/Pan skontaktować 
w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych i  realizacji swoich 
praw za pośrednictwem adresu email: ochronadanych@stowarzyszeniefontes.pl 

III.  Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach przystąpienia do kon-
kursu. Podstawę stanowią działania w zakresie niezbędnym w celu: 

1) rozpatrzenia zgłoszenia udziału w  konkursie na podstawie formularza 
zgłoszeniowego oraz zaakceptowanego Regulaminu Konkursu (art. 6  ust. 1  lit. 
b RODO), 

2) wykonania przez Administratora obowiązku prawnego, w  tym wypłaty 
przyznanych nagród finansowych i/lub wydania przyznanych nagród rzeczowych 
oraz obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. b i 
c RODO), 

3) realizacji zawartych ze Stowarzyszeniem umów cywilnoprawnych (art. 
6 ust. 1 lit. b) RODO),
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4) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszcze-

niami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

5) przekazywania informacji o organizowanych przez Stowarzyszenie wydarze-

niach oraz w ramach uczestnictwa w tych wydarzeniach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

6) zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych oraz niezbędno-

ści ochrony systemów informatycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

7) innych działań, w tym otrzymywania drogą elektroniczną informacji o pro-

duktach i usługach innych podmiotów związanych z promowaniem wiedzy oraz 

publicznego podziękowania za przekazane środki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty upoważnione do ich 

otrzymania na mocy przepisów obowiązującego prawa, do których zaliczyć nale-

ży w szczególności urząd skarbowy, ZUS, a także biuro rachunkowe, bank, firmę 

ubezpieczeniową, operatora pocztowego, firmę kurierską, kancelarię prawną. 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynaro-

dowych:

Pani/Pana dane z zasady nie będą przekazywane odbiorcom spoza Europejskie-

go Obszaru Gospodarczego. 

VI. Okres przechowywania danych: 

1) W zakresie wskazanym w pkt III 1) i 2) Pani/Pana dane osobowe będą prze-

chowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowa-

dzono konkurs, 

2) W zakresie wskazanym w pkt III 3) Pani/Pana dane osobowe będą przecho-

wywane przez okres realizacji umowy, a następnie a także przez okres 5 lat, licząc od 

kolejnego roku kalendarzowego, w którym nastąpił obowiązek podatkowy, 

3) W zakresie wskazanym w pkt III 4 ) Pani/Pana dane osobowe będą prze-

chowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, tj. 

maksymalnie do 3 lat, licząc od kolejnego roku kalendarzowego, w którym roszcze-

nie powstało, po czym zostaną usunięte, o ile ich dalsze przetwarzanie nie będzie 

konieczne w ramach zaistniałego sporu lub zgłoszonych roszczeń, 

4) W zakresie wskazanym w pkt III 5) Pani/Pana dane osobowe będą przecho-

wywane maksymalnie do 5 lat, licząc od kolejnego roku kalendarzowego, w którym 

zorganizowano wydarzenie, o  ile ich dalsze przetwarzanie nie będzie konieczne 

w ramach zaistniałego sporu lub zgłoszonych roszczeń,
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5) W zakresie wskazanym w pkt III 6) Pani/Pana dane osobowe będą przecho-

wywane zgodnie z zasadami ochrony systemów informatycznych, 

6) W zakresie wskazanym w pkt III 7) Pani/Pana dane będą przechowywane 

do czasu odwołania zgody lub braku niezbędności ich przetwarzania, 

po czym zostaną usunięte.

 

VII. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą 

W  związku z  przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w  przypadkach 

i na zasadach określonych w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 

2) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), 

3) prawo do usunięcia danych (w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

5) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 

RODO), 

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię-

ciem, 

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl.

 

VIII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie zależne będzie od zakresu 

i niezbędności dysponowania nimi przez Administratora, w szczególności w związ-

ku z  przystąpieniem do konkursu oraz zachowaniem integralności dokumentów 

związanych z prowadzonymi działaniami w ramach Stowarzyszenia. 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie:

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu.





 
          

Szanowni Państwo, 

 w  imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i  Funkcjami Pra-
wa „FONTES”, jak również Jego Magnificencji, dr hab. Michała Kaczmarczyka,  
prof. WSH, Rektora Wyższej Szkoły Humanitas oraz Redakcji ogólnopolskiego 
miesięcznika „Przegląd Prawa Publicznego” mam zaszczyt zaprosić do udziału w X 
Zjeździe Stowarzyszenia, połączonym z ogólnopolską konferencją naukową pt. 

„Prawo jako narzędzie opresji”

który odbędzie się w dniach 11-12 września 2021 r. w Sosnowcu

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, ul. J. Kilińskiego 43

Forma hybrydowa: stacjonarno-zdalna 

1. CELE NAUKOWE KONFERENCJI:

Celem nadrzędnym konferencji, który wyraża powołane hasło, jest refleksja nad 
ogólnoświatowym wzrostem tendencji do demontażu systemu swobód obywatel-
skich i liberalnego ładu demokratycznego. Sytuacja pandemii SarsCov-2 sprzyja temu 
zjawisku, które można określić mianem „antyliberalnej kontrrewolucji”. Zwalczanie 
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pandemii i jej skutków stwarza bowiem okazję do wprowadzania regulacji powięk-

szających przewagę Państwa nad obywatelem. Także takich, które nie są de facto zwią-

zane z pandemią, ale są uzasadniane potrzebą jej zwalczania. Problematyka zaryso-

wana powyżej interesuje nas zarówno z punktu widzenia procesu tworzenia prawa, 

jak i jego stosowania. Proponujemy koncentrację wystąpień uczestników konferencji 

zwłaszcza na kilku zagadnieniach węzłowych, które prezentują się, jak niżej.

Kryzys liberalnego paradygmatu prawoznawstwa a populistyczny agonizm

Kryzys demoliberalizmu objawia się m.in. podważeniem mitu o apolityczności 

prawoznawstwa zarówno w zakresie jego metod, podstawowych teorematów, jak 

i dotychczasowych dokonań. Alternatywą wydaje się agonistyka, czyli dopuszcze-

nie politycznego decydowania o granicach polityczności. Wiąże się z tym rywali-

zacja o polityczne wpływy nie tylko w organach i instytucjach tradycyjnie pojętej 

władzy, ale także w prawoznawstwie i Akademii. Podstawowym problemem w tym 

aspekcie jest kwestia zabezpieczenia granic agonu przed dryfem w kierunku roz-

wiązań autorytarnych.

Sub colore iuris – woluntaryzm procesów legislacyjnych w okresie pandemii 

Chodzi o – rozumianą w różnych aspektach – legitymizację dewastacji stan-

dardów procesu prawotwórczego w  demokratycznym państwie prawa. Nie bu-

dzi wątpliwości to, że w  ostatnim okresie nasila się zjawisko ignorowania zasad, 

reguł i  standardów procesu prawotwórczego pod pretekstem podejmowania 

działań niezbędnych i  „presji czasu”. Niesie to ze sobą określone konsekwencje, 

nie tylko doraźne, ale i systemowe. W tym kontekście pojawia się pytanie o dłu-

gofalowe skutki deprecjacji podstawowych wartości przypisywanych prawu 

– stabilności prawa i pewności prawa.

Działalność sądów w państwie quasi-stanu nadzwyczajnego

Prawo wykorzystane  w umiejętny sposób przez silniejszego umożliwia repre-

sjonowanie słabszych. Prawo jest także bardzo przydatnym instrumentem pozwa-

lającym na podejmowanie działań wygodnych z punktu widzenia polityki, może 

także być źródłem zysku i w praktyce realizować sprzeczne funkcje do tych, które 

nadano im na etapie stanowienia prawa. Dlatego też właśnie sądy powinny bar-

dzo krytycznie odnosić się do tego typu działań, piętnować je i starać się nadawać 

prawu taki kierunek, który byłby zgodny z intencją prawodawcy. W tym celu sądy 

nie mogą odwoływać się wyłącznie do konkretnych przepisów, muszą poszukiwać 

wartości. Wartości, które mają charakter uniwersalny, którym hołduje społeczność 

europejska, muszą być postrzegane jako takie, które nie podlegają negocjacjom. 
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Nie można ich modyfikować, zmiękczać, twierdzić, że ważniejsze są prawa obywa-

telskie. W tym kontekście przedmiotem refleksji powinno być aplikowanie przez 

sądy krajowe podstawowych wartości z  punktu widzenia Europejczyków zawar-

tych w  takich aktach normatywnych jak Europejska Konwencja Praw Człowieka 

i Podstawowych Wolności czy Karta Praw Podstawowych. Refleksji tej nie można 

oczywiście podejmować w  oderwaniu od działań głównych sądów europejskich: 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-

pejskiej. Działania tych sądów mają ogromne znaczenie z punktu widzenia wzmac-

niania pozycji jednostek, budowania wspólnoty obywateli, a nie wspólnoty państw. 

Dzięki wysiłkom podejmowanym przez te sądy można dziś mówić o kształtowaniu 

się europejskiego systemu ochrony praw podstawowych, który jest jedynie uzupeł-

niany przez systemy konstytucyjne poszczególnych państw. Tego rodzaju podejście 

wydaje się współcześnie niezbędne. Obywatel musi być lepiej chroniony przed wła-

snym państwem, móc dokonywać nowych wyborów, poszerzać swoją przestrzeń 

życiową i rzucać wyzwanie państwu, gdy to, korzystając ze stworzonych przez sie-

bie przepisów, nie chce akceptować jego wyborów. Biorąc to pod uwagę, nie moż-

na abstrahować od kondycji współczesnego wymiaru sprawiedliwości. W dyskusji 

poświęconej opresyjności prawa konieczne wydaje się zatem odniesienie do stanu 

polskiego sądownictwa i prokuratury i podjęcie próby refleksji nad intensywnością 

oddziaływania władzy wykonawczej na ścieżki kariery i awanse w polskim wymia-

rze sprawiedliwości.

Prawo a „negatywne” kształtowanie ładu aksjonormatywnego 

Problematyka opresyjności wiąże się nie tylko z  prawem, jako narzędziem 

kontroli społecznej, lecz jest przedmiotem szerokiej refleksji naukowej w naukach 

społecznych, zwłaszcza w psychologii i socjologii. Ustalenie treści kompletu nor-

matywnego jest niezbędne do dokonania wiarygodnej wykładni prawa, nie będzie 

zatem możliwe bez ukazania mechanizmów psychicznych, które determinują po-

stawy antyspołeczne i zachowania agresywne względem danych grup społecznych, 

czy też bez odniesienia się do zakodowanych kulturowo mechanizmów wyklucze-

nia. Oczywiście, mechanizmy te mogą ulec instytucjonalizacji i w ten sposób stać 

się elementem prawa, będąc reprodukowanymi przez instytucje państwowe. 

Modele edukacji prawniczej w państwie quasi-stanu nadzwyczajnego

W sytuacji permanentnego ataku na akceptowane dotąd, jako fundament pań-

stwa, wartości demokratyczne i  liberalne, naukowcy i wykładowcy przedmiotów 

prawniczych, zarówno teoretycznoprawnych, jak i dogmatycznoprawnych, znajdu-

ją się na rozdrożu „między tym jak powinno być, a  tym jak jest”. Adekwatna do 
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problemu wydaje się wypowiedź sędziego Holmesa: „Prawo jest takie, jakimi są 

prawnicy, a prawo i prawnicy są tacy, jakimi czynią ich szkoły prawa”. Powstaje py-

tanie, czy i jaki model edukacji prawniczej, z określonym podejściem do prawa, jest 

w stanie poradzić sobie z demontażem systemu demokratycznego i chronionych 

przezeń praw podmiotowych.

 

Komitet naukowy konferencji: 

dr hab. Monika Augustyniak, prof. KA 

dr hab. Maciej Borski, prof. WSH 

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki 
dr hab. Bolesław M. Ćwiertniak, prof. WSH 

dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK

prof. dr hab. Piotr Dobosz
dr hab. Dorota Fleszer, prof. WSH 

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSiZ 
dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH 
dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH 
dr hab. Anna Kalisz, prof. UP 

dr hab. Michał Kasiński, prof. UŁ

dr hab. Anna Konert, prof. UŁ

dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS

dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP

prof. dr hab. Piotr Kruszyński
dr hab. Marian Liwo, prof. WSH

prof. dr hab. Adam Lityński
dr hab. Rafał Mańko
dr hab. Grzegorz Maroń, prof. UR

dr hab. Marek Mączyński, prof. UJ

dr hab. Jerzy Paśnik, prof. AH 

dr hab. Dariusz Rozmus, prof. WSH 

dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK

prof. dr hab. Adam Sulikowski
prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka
prof. dr hab. Mariusz Załucki 
dr Maria Zrałek, prof. WSH

dr Ewelina Żelasko-Makowska, prof. UJD
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DZIEŃ I (11 września)

10.00 Inauguracja konferencji

10.15 – 12.00 Panel główny, tytuł: Kryzys liberalnego paradygmatu prawo-

znawstwa a populistyczny agonizm 

10.15 – 11.30 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.) 
11.30 – 12.00 Dyskusja
12.00 – 12.30 Przerwa 
12.30 – 14.00 I Sesja plenarna, tytuł: Sub colore Iuris – woluntaryzm proce-

sów legislacyjnych w okresie pandemii

12.30 – 13.30 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.) 
13.30 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 15.00 Przerwa

15.00 – 17.30 II Sesja plenarna, tytuł: Działalność sądów w państwie quasi – 

stanu nadzwyczajnego.

15.00 – 17.00 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.) 
17.00 – 17.30 Dyskusja

17.30 – 19.00. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródła-
mi i Funkcjami Prawa

	– Wręczenie odznak i dyplomów członkowskich nowym członkom Stowarzyszenia, 
	– Zatwierdzanie planu przedsięwzięć Stowarzyszenia i  Oddziału Stowarzyszenia 

w Sosnowcu na następny okres, 
	– Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Oddziału Stowa-

rzyszenia w Sosnowcu,
	– Rozpatrzenie sprawozdań i informacji z realizowanych projektów badawczych i in-

nych przedsięwzięć,
	– Uchwalenie budżetu, 
	– Zmiany w statucie Stowarzyszenia,
	– Ustalenie terminu i miejsca XI Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami 

i Funkcjami Prawa,
	– Sprawy bieżące.
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19.00 – Czas wspomnień

DZIEŃ II (12 września)

10.00 – 13.30 III Sesja plenarna, tytuł: Prawo a „negatywne” kształtowanie 
ładu aksjonormatywnego 

10.00 – 13.00 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.) 

13.00 – 13.30 Dyskusja

13.30 – 14.30 Przerwa

14.30 – 16.00 IV Sesja plenarna, tytuł: Modele edukacji prawniczej w pań-
stwie quasi-stanu nadzwyczajnego 

14.30 – 15.30 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.) 

15.30 – 16.00 Dyskusja

16.00 – 16.30 Podsumowanie i zamknięcie obrad 
Pożegnanie uczestników X Zjazdu i konferencji

Uwaga: Prosimy o zgłaszanie wystąpień nawiązujących treścią do zagadnień 
wskazanych w tytułach sesji plenarnych oraz zgodnych z metodą badawczą Sto-
warzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Do wygłoszenia i publika-
cji nie będą przyjęte referaty odbiegające od założeń merytorycznych konferen-
cji. Oceny adekwatności zgłoszonych referatów do założeń merytorycznych kon-
ferencji dokona Rada Naukowa Stowarzyszenia, na podstawie dołączonych do 
zgłoszenia abstraktów. W wypadku dużej liczby zgłoszeń sesje plenarne zostaną 
podzielona na panele.

3. PUBLIKACJA:

Organizatorzy przewidują opublikowanie referatów przygotowanych przez 

uczestników konferencji w  formie recenzowanej monografii naukowej lub na ła-

mach wybranego czasopisma naukowego. Szczegóły zostaną przekazane w później-

szym terminie. 
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Podstawowe wymogi edytorskie dotyczące referatów zgłoszonych do opu-
blikowania:

 – objętość – do 20 000 znaków (0,5 ark. wydawniczego),

 – edytor tekstu MS Word,

 – czcionka Times New Roman nr 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm.

 – przypisy na dole strony:

	Książki: Nazwisko, Tytuł, Miejsce i rok wydania, strona.

	Opracowania w publikacjach zwartych: Nazwisko, Tytuł opracowa-

nia, [w:] Nazwisko (red.), Tytuł książki, Miejsce i rok wydania, strona.

	Artykuły w czasopismach: Nazwisko, Tytuł opracowania, Tytuł cza-

sopisma, rocznik, numer, strona.

	Inne źródła informacji (orzeczenia, akty prawne, wyniki badań 

ankietowych, dane statystyczne itp.): przywołujemy w sposób tradycyjnie 

przyjęty w danej dyscyplinie nauki.

 – Ilustracje (przyjmujemy tylko czarno-białe), prosimy załączać w  postaci 

umożliwiającej dalsze opracowanie graficzne. 

Prosimy o  załączanie do tekstu streszczenia (nie dłuższego niż 500 znaków) 

i 3-5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim.

4. KALENDARIUM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z KONFERENCJĄ:

	Nie później niż do 30 czerwca 2021 r. prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału 

w konferencji na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu, z tematem re-

feratu oraz założeniami merytorycznymi wystąpienia („abstrakt”, 500-1000 zna-
ków) włącznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Sekretarza 
Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa dr Dobroch-
ny Minich: fontes@stowarzyszeniefontes.pl (UWAGA: NOWY ADRES E-MAIL 
STOWARZYSZENIA. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na ww. adres)
	Nie później niż do 20 lipca 2021 r. Rada Naukowa ogłosi rozstrzygnięcie 

w przedmiocie kwalifikacji zgłoszonych wystąpień. Brak kwalifikacji wystąpienia 

nie oznacza odmowy udziału w konferencji, a jedynie ograniczenie go do uczest-

nictwa biernego.

	Niezwłocznie po upływie ww. terminu organizatorzy zwrócą się o wniesie-

nie opłaty konferencyjnej (szczegóły dot. opłaty zob. niżej), opłatę należy uiścić 

w  terminie do 31 lipca 2021 r.: uiszczenie opłaty jest warunkiem koniecznym 
udziału w konferencji. 
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	Wniesiona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi, chyba że Uczestnik, 
najpóźniej do dnia 4 września 2021 r., poinformuje Organizatorów o rezygnacji 
z udziału w konferencji lub zmianie wcześniej wybranego trybu ze stacjonarnego 
na zdalny (wówczas zwrotowi podlega różnica opłaty konferencyjnej). W dniach 
5 – 6 września 2021 r. zostaną podane: potwierdzenie uiszczenia opłaty konferen-
cyjnej, szczegółowy porządek wystąpień w ramach sesji plenarnych i paneli, a także 
inne szczegółowe informacje organizacyjne.
	10 września 2021 r. – posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzy-

szenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Sosnowiec, od godz. 17.00. 
	11-12 września 2021 r. – X Zjazd i konferencja wg harmonogramu jw.
	Nie później niż do 31 grudnia 2021 r. należy przesłać tekst referatu (adres 

zob. niżej).

5. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

dr Anna Rogacka-Łukasik, arogacka@stowarzyszeniefontes.pl 506 496  145 – 
Wiceprezes Zarządu

dr Dobrochna Minich,  fontes@stowarzyszeniefontes.pl – Sekretarz Zarządu 

Korespondencję pisemną prosimy kierować pod adresem: 
Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, ul. Jana Kilińskie-

go 43, 41-200 Sosnowiec 

6. OPŁATA, WARUNKI, ZAKWATEROWANIE:

Opłata konferencyjna wynosi

dla Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa: 

550 zł. Uczestnictwo czynne w trybie stacjonarnym (wygłoszenie referatu/ pu-
blikacja referatu po uzyskaniu pozytywnej recenzji, przerwy obiadowe i kawowe 
podczas dwóch dni konferencji, certyfikat udziału). Opłata nie obejmuje noclegu. 

400 zł. Uczestnictwo bierne w trybie stacjonarnym (przerwy obiadowe i kawowe 
podczas dwóch dni konferencji, certyfikat udziału). Opłata nie obejmuje noclegu. 
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300 zł. Uczestnictwo czynne w trybie zdalnym (wygłoszenie referatu / publika-
cja referatu po uzyskaniu pozytywnej recenzji, certyfikat udziału). 

100 zł. Uczestnictwo bierne w trybie zdalnym (certyfikat udziału). 
 
Dla pozostałych uczestników:

650 zł. Uczestnictwo czynne w trybie stacjonarnym (wygłoszenie referatu / pu-
blikacja referatu po uzyskaniu pozytywnej recenzji, przerwy obiadowe i kawowe 
podczas dwóch dni konferencji, certyfikat udziału). Opłata nie obejmuje noclegu. 

500 zł. Uczestnictwo bierne w trybie stacjonarnym (przerwy obiadowe i kawo-
we podczas dwóch dni konferencji, certyfikat udziału). Opłata nie obejmuje noc-
legu. 

400 zł. Uczestnictwo czynne w trybie zdalnym (wygłoszenie referatu / publika-
cja referatu po uzyskaniu pozytywnej recenzji, certyfikat udziału). 

200 zł. Uczestnictwo bierne w trybie zdalnym (certyfikat udziału). 

Dane do przelewu:

Kwota: jw., w zależności od kategorii
Konto: Bank BNP Paribas: 87 1600 1462 1860 9288 8000 0001 (NOWY RACHU-

NEK BANKOWY OBOWIĄZUJĄCY OD STYCZNIA 2021 r.)

Beneficjent: Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa
Tytułem: Konferencja 2021
 

W ramach opłaty konferencyjnej organizator oferuje: 
	– przerwy kawowe na terenie Uczelni,
	– przerwy obiadowe na terenie Uczelni,
	– certyfikaty,
	– pokrycie kosztu publikacji.

Podczas tegorocznej konferencji nie będą wydawane jej Uczestnikom materiały 
konferencyjne (teczki, notatniki, długopisy itp.) w związku z zaistniałym stanem 
epidemii COVID-19. Organizatorzy zwracają się uprzejmie z prośbą o korzystanie 
z własnych przyborów. 
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Certyfikaty oraz faktury tytułem uczestnictwa w konferencji będą przesyłane 
w  formie elektronicznej pod wskazanym w  formularzu zgłoszeniowym adresem 
e-mailowym.

7. Środki bezpieczeństwa stosowane w związku z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany trybu konferencji na tryb tylko 
zdalny, jeżeli będzie wymagała tego sytuacja epidemiologiczna. Pomimo zmiany 
formy konferencji będzie ona nadal dwudniowa. Zmiana trybu konferencji w ca-
łości na tryb zdalny będzie wiązała się ze zwrotem dla Uczestnika, który dokonał 
opłaty za tryb stacjonarny, różnicy w opłacie konferencyjnej. Zwroty będą dokony-
wane w terminie do 14 dni, liczonym od drugiego dnia konferencji. 

 
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 

„FONTES”:

Prezes Zarządu

dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH



 

	Prosimy o przesłanie niniejszego formularza zgłoszeniowego, za pośrednic-

twem poczty elektronicznej, pod adresem: fontes@stowarzyszeniefontes.pl

„Prawo jako narzędzie opresji”

Sosnowiec, 11-12 września 2021 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nazwisko: ………………..

Imię: ………………..

Tytuł / stopień naukowy / tytuł zawodowy: ……………….. 

Adres do korespondencji

Ulica i nr domu: …………………

Kod pocztowy: …………… Miasto: …………………. Kraj: ………………..

Telefon: ………………..

E-mail: ………..………

Miejsce zatrudnienia / Instytucja: ………………..
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Czy wystawiać fakturę1:

TAK

NIE

Dane do faktury:  

Nazwa i adres Instytucji ………………..

NIP ………………..

Adres e-mailowy, na jaki faktura ma zostać wysłana:

…………………………………….……………………………..……………………

Chciałabym/chciałbym:

zgłosić referat na temat: ………………………………………….………………

…………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………..……………….……………… 

•	 z wygłoszeniem w trakcie konferencji;

•	 bez wygłoszenia,

•	 uczestniczyć w konferencji bez zgłoszenia referatu2.

Abstrakt (500 – 1000 znaków typograficznych)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………...………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………

………………………………………………………..………………………………

Miejscowość …………………., data ……………….

Podpis

1  Proszę skreślić niewłaściwe.
2  Proszę skreślić niewłaściwe.
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Wyrażam / nie wyrażam* zgody/ę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celach marketingowych i reklamowych związanych z działalnością Stowarzysze-
nia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”

Wyrażam / nie wyrażam* zgody/ę na otrzymywanie informacji o organizowa-
nych przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i  Funkcjami Prawa „FONTES” 
konferencjach / szkoleniach / innych przedsięwzięciach przy wykorzystaniu środ-
ków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.).

Wyrażam / nie wyrażam* zgody/ę na używanie przez Stowarzyszenie Badań 
nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES” telekomunikacyjnych urządzeń koń-
cowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpo-
średniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyj-
ne (Dz.U.2004.171.1800 ze zm.).

Wyrażam / nie wyrażam* zgody/ę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez 
Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES" mojego wize-
runku utrwalonego w trakcie Konferencji, w tym w ramach spotkań towarzyszą-
cych dla celów promocji Konferencji oraz propagowania idei „FONTES» zgodnie 
z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U.1994.24.83 ze zm.). Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę 
i powielanie wykonanych zdjęć i filmów za pośrednictwem medium wykorzysty-
wanych przez „FONTES”, w szczególności strony internetowej, fanpage w serwi-
sie Facebook oraz w ramach materiałów promocyjnych Stowarzyszenia Badań nad 
Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”.

 
 …………………………………

   podpis
* niewłaściwe skreślić

Obowiązek informacyjny

Informacje ogólne:

Informacje o organizacji Konferencji „Prawo jako narzędzie opresji” będą za-
mieszczane oraz aktualizowane na stronie internetowej pod adresem: www.stowa-
rzyszeniefontes.pl
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Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Badań nad 
Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES” z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Jana Ki-
lińskiego 43.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
•	 listownie: ul. Jana Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec;
•	 za pośrednictwem poczty elektronicznej: fontes@stowarzyszeniefontes.pl
•	 telefonicznie: …………………………………………………………………

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontakto-
wać w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

•	 listownie: ul. Jana Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec;
•	 za pośrednictwem poczty elektronicznej: ochronadanych@stowarzyszenie-

fontes.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: 
•	 imię i nazwisko, 
•	 dane teleadresowe (dane do korespondencji / dane do faktury, w  tym nr 

telefonu oraz adres e-mail),
•	 nr IP (w przypadku uczestnictwa w Konferencji zdalnie)
będziemy przetwarzać w celu zapewnienia prawidłowej organizacji Konferencji 

(art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO)

Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: 
•	 imię i nazwisko, 
•	 osiągnięcia naukowe,
•	 wizerunek,
•	 miejsce zatrudnienia,
będziemy przetwarzać w  celu prawidłowej realizacji Konferencji, promocji 

Konferencji oraz promocji Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 
„FONTES” oraz jego idei na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
•	 niezbędnym do prowadzenia postępowań przedsądowych lub sądowych
będziemy przetwarzać w  celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.



Biuletyn Naukowo-Informacyjny Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami...
129

Informacje dodatkowe dla Prelegentów uczestniczących w Konferencji zdalnie

Pani/Pana dane w zakresie:
•	 imię,
•	 nazwisko, 
•	 głos,
•	 wizerunek
Administrator powierza dostawcy serwisu: 
ClickMeeting Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-387), przy 

ul. Arkońskiej 6/A4, KRS 0000604194, NIP 5842747535, zwanej dalej „ClickMe-
eting”, w ramach zawartej umowy powierzenia. Korzystanie z serwisu webinariów 
podlega Regulaminowi Świadczenia Usługi oraz Polityce Prywatności ClickMe-
eting, które są dostępne na stronie https://clickmeeting.com/pl/legal. 

Pani/Pana dane osobowe:
•	 mogą być udostępnione innym uczestnikom Konferencji,
•	 utrwalone w czasie Konferencji w postaci nagrania prezentacji mogą być 

ujawnione na stronie internetowej „FONTES”.

Okres przechowywania danych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez:
•	 czas organizacji i trwania Konferencji, 
•	 okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane. 
 W przypadkach, w których wymagają tego przepisy:
•	 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archi-

wach (Dz.U.1983.398.173 ze zm.), 
•	 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) 

przez okres wyznaczony w zgodzie z przepisami prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
•	 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
•	 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub 

nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 
lub do wykonania zadania realizowanego w  interesie publicznym lub w  ramach 
sprawowania władzy publicznej;

•	 prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wo-
bec przetwarzania danych;



FONS 2021/1 (20)
130

•	 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania 

nie będzie możliwe uczestnictwo w Konferencji. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowa-

nia decyzji, w tym profilowania (art. 13 ust. 2 lit. f RODO). 

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo w każdej chwili wyco-

fać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody 

udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, któ-

rego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem (art. 7 RODO).






