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PRZEDMOWA
Prowadzenie działalności gospodarczej musi wiązać się
z podejmowaniem efektywnych działań na rzecz optymalizacji kosztów i
zysków. Zawiłość przepisów oraz wielość możliwości ich interpretacji
stanowi problem nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla
profesjonalnych pełnomocników, a nawet dla organów państwowych.
Z postulatem ograniczenia zawiłości prawa gospodarczego oraz
podatkowego spotykamy się od lat. Niestety żadnemu rządowi nie udało
się ograniczyć mnogości przepisów dotyczących przedsiębiorców
w sposób skuteczny. Polska jest krajem o jednym z najwyższych
wskaźników biurokratyzacji. O ile w ostatnich latach ta tendencja wydaje
się być przełamywaną, to trudno wciąż mówić w naszym kraju
o rewolucji cyfrowej.
Z drugiej zaś strony, oprócz prawnych form prowadzenia
działalności gospodarczej warto poznać zebrane w jednym opracowaniu
najnowsze trendy w sposobach inwestowania.
Recenzowana monografia naukowa pt. Efektywna działalność
gospodarcza w Polsce. Kompendium przedsiębiorcy i inwestora,
to odpowiedź środowiska naukowego na potrzeby rozwiązania
praktycznych problemów w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej. Zamysłem twórców niniejszej książki było zebranie
najważniejszych problemów faktycznych, z którymi spotykają się
przedsiębiorcy i inwestorzy.
Trudno jest mówić o skuteczności inwestowania i rozwoju bez
odpowiedniej wiedzy. Problemem badawczym niniejszego opracowania
jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób prowadzić działalność
gospodarczą (inwestycyjną) zgodnie z najnowszymi kierunkami, aby była
ona efektywna i zgodna z prawem? O efektywności podejmowanych
działań możemy mówić wtedy, gdy obierane cele są realizowane przy jak
najmniejszym nakładzie środków. W przekonaniu twórców opracowania,
takie postępowanie musi determinować podejmowanie działań
w gospodarce.
Autorzy monografii, akademicy z całego kraju, pochylili się nad
bliskimi dla siebie dziedzinami tak, aby dzięki swojej wiedzy
i doświadczeniu przybliżyć czytelnikowi najnowsze regulacje, trendy
oraz sposoby prowadzenia działań w gospodarce. Teksty, które są
przedstawione w opracowaniu mają nie tylko walor praktyczny, ale także
6

naukowy. Dzięki połączeniu tych dwóch obszarów możemy przedstawić
ważną pozycję na rynku książkowym, która pozwala na uzyskania
wiedzy niezbędnej każdemu przedsiębiorcy i inwestorowi.
W pracy przyjęto metody badawcze dostosowane do nauk
społecznych, w szczególności metody dogmatyczne, krytyczną analizę
literatury przedmiotu, analizę aktów normatywnych, a także metody
historyczne, aksjologiczne i socjologiczne. W obszarze metodologii
ogólnej zastosowano metodę diachroniczną.
W opracowaniu przyjęto stan prawny na dzień 1.07.2017 r.
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Opodatkowanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń
w działalności gospodarczej podatkiem dochodowym
od osób fizycznych
The taxation of revenue from free of charge benefits in economic
activity of Personal Income Tax

Abstrakt
Wykonywanie działalności gospodarczej związane jest
z osiąganiem określonych korzyści majątkowych, które podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże,
uzyskanie przychodu uzależnione jest od jego uprzednio właściwej
kwalifikacji zgodnie z ustawowym kryterium źródeł. Jednym z nich jest
wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, których istota budzi
wiele wątpliwości, a nawet kontrowersji. Głównym powodem jest brak
prawnopodatkowej definicji nieodpłatnych świadczeń oraz ich
przykładowego katalogu. Z uwagi na istniejące nieścisłości problematyka
ta wymaga szczególnego omówienia mając za podstawę kazuistyczne
rozstrzygnięcia judykatury, organów podatkowych oraz dorobek
doktryny, które uściślają oraz wypełniają istniejące luki prawne.
Słowa kluczowe:
działalność gospodarcza, przychód, nieodpłatne świadczenia, podatek
dochodowy od osób fizycznych
Abstract
Economic activity is related to the achievement of certain
property benefits which are taxed by Personal Income Tax. However, the
achievement of revenue depends on its pre-qualification criterion
according to sources in the law. One of them is the value of free benefits
received and their substance raises many doubts and even controversy.
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The main reason is the lack of a tax-free definition free of charge benefits
and their sample catalog. Due to the inaccuracies, this issue requires
special discussion on the basis of casuistic judgments, tax authorities and
the doctrine that clarify and fill in existing legal gaps.
Key words:
economic activity, revenue, free of charge benefits, Person Income Tax

Wstęp
Wykonywanie działalności gospodarczej związane jest
z osiąganiem określonych korzyści majątkowych, które w następstwie
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Jednakże, uzyskanie przychodu uzależnione jest od jego uprzednio
właściwej kwalifikacji zgodnie z ustawowo wskazanym kryterium źródeł.
Jednym z nich jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń,
których istota mimo powszechności występowania nadal budzi wiele
wątpliwości, a nawet kontrowersji. Głównym powodem takiego stanu
rzeczy jest brak prawnopodatkowej definicji nieodpłatnych świadczeń
oraz ich przykładowego katalogu. Z uwagi na istniejące nieścisłości
w zakresie opodatkowania przychodu z nieodpłatnych świadczeń
w działalności gospodarczej problematyka ta wymaga szczególnego
omówienia mając za podstawę kazuistyczne rozstrzygnięcia judykatury,
organów podatkowych oraz dorobek doktryny, które uściślają oraz
wypełniają istniejące luki prawne.
W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
przychody rozpatrywane są w ramach poszczególnych źródeł 1 . Jest to
katalog mający pewne cechy wspólne, takie jak periodyczność świadczeń
oraz otrzymywanie ich od osoby trzeciej. Jednak, nie oznacza to
identycznego sposobu opodatkowania2. Zgodnie z ogólną definicją przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku
kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych
świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń3. Jednakże, ogól1

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 VII 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2031), dalej: updof.
2
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa
206/08, Legalis nr 180035.
3
Art. 11 ust. 1 updof.
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ną definicję dopełniają lub ograniczają odrębne definicje przychodów
w kontekście indywidualnie określonych źródeł, przykładowo ze
stosunku pracy, praw majątkowych lub działalności gospodarczej4.
Problematyka
pojęcia
nieodpłatnych
świadczeń
była
przedmiotem wielu rozstrzygnięć polskiej judykatury. Efektem tego jest
wypracowany pogląd, wedle którego przez nieodpłatne świadczenia
należy rozumieć wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których
skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą
ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny
wymiar finansowy 5 . Mimo stworzenia niniejszej definicji na potrzeby
podatku dochodowego od osób prawnych ma ona zastosowanie również
na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto, istotnymi
warunkami opodatkowania przychodu są charakter zachowania się
świadczeniodawcy, czyli tylko i wyłącznie jego działanie oraz wartość
rzeczywiście otrzymanego nieodpłatnego świadczenia, a nie możliwość
skorzystania z niego6.
W świetle polskiego porządku prawnego działalność gospodarcza
regulowana jest począwszy od poziomu konstytucyjnego poprzez
poszczególne akty rangi ustawowej. W związku z tym, można wykazać
różne sposoby definiowania jej pojęcia. Na gruncie przepisów
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej brak jest definicji działalności
gospodarczej. Natomiast, ustawa zasadnicza reguluje zasadę ustroju
gospodarczego państwa, która w konsekwencji stanowi podstawę do

4

Art. 12 ust. 1 updof.
Wyrok NSA z dnia 29 października 1999 r., sygn. akt I SA/Gd 1290/98,
Legalis nr 88674; uchwała NSA z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt II FPS
7/10, Legalis nr 374540.
6
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 27 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Bk 197/09,
Legalis nr 177429; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 18 marca 2010 r., sygn.
akt I SA/Wr1456/09, Legalis nr 271866; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20
stycznia 2011 r., sygn. akt I Sa/Wr 1284/10, Legalis nr 320720, wyrok WSA w
Warszawie z dnia 20 sierpnia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 625/2008, Legalis nr
107448.
5
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konstruowania prawa podmiotowego 7, toteż społeczna gospodarka rynkowa oparta jest na wolności działalności gospodarczej8.
W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez
działalność gospodarczą winno się rozumieć zarobkową działalność
wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły9. Stąd też, samo jej
pojęcie opiera się na czerech przesłankach, to jest sklasyfikowanie działalności do jednej z zaproponowanych form, zarobkowy i zorganizowany
charakter oraz ciągłość jej wykonywania10. Natomiast, doktryna definiuje
działalność gospodarczą jako ogół działań w sferze produkcji, wymiany
dóbr oraz usług, które podejmowane są w celach zaspakajania potrzeb
konsumenckich 11 lub wszelkie działania podejmowane w sferze gospodarki, ale również o charakterze politycznym, ekonomicznym zmierzające do osiągnięcia stanu najbardziej pożądanego z perspektywy
państwa12.
Definicja działalności gospodarczej, którą stosuje się wyłącznie
w celach stricte podatkowych zawarta jest w ordynacji podatkowej.
W myśl jej uregulowań jest to każda działalność zarobkowa
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej w tym
wykonywanie wolnego zawodu, a także każda inna działalność
zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i na własny lub cudzy
rachunek. Nawet, gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do
7

A. Ogonowski, Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”
2012, nr 1, s. 215.
8
Art. 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 roku (Dz. U. Nr
78, poz. 483). Zob. szerzej P. Czarnek, Wolność gospodarcza. Pierwszy filar
społecznej gospodarki rynkowej, Lublin 2014.
9
Art. 2 ustawy z dnia 2 VII 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2015 r. poz 584), dalej: s.d.g.
10
R. Biskup, K. Ostaszewski, K. Święcka, Administracyjne (publiczne) prawo
gospodarcze, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, red. M. Domagała,
A. Haładyj, S. Wrzosek, Warszawa 2010, s. 186.
11
R. Waśkiewicz, Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej w
Polsce, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w
Tarnowie” 2009, nr 2, s. 240.
12
M. Domagała, Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, [w:] Prawne i
organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej, red. J. Izdebski,
Lublin 2010, s. 9.
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działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność do
przedsiębiorców13. Tym samym, definicja prawnopodatkowa ma szersze
znaczenie, niż definicja w prawie gospodarczym. Przemawiają za tym
względy fiskalne, gdyż takie rozwiązanie prawne powoduje zwiększenie
zakresu opodatkowania lub wzrost wysokości zobowiązania
podatkowego14.
Działalność gospodarczą w świetle uregulowań podatku
dochodowego od osób fizycznych należy rozpatrywać łącznie w trzech
ujęciach. Po pierwsze, jest to działalność zarobkowa, wytwórcza,
budowlana, handlowa, usługowa. Po drugie, polega na poszukiwaniu,
rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż. Po trzecie, polega na
wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Koniecznym warunkiem w odniesieniu do wszystkich ujęć jest
prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu bez względu
na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane
przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł
wymienionych w odrębnych unormowaniach prawnopodatkowych15. Zatem nie ulega wątpliwości, iż w świetle podatku dochodowego od osób
fizycznych klasyfikacja określonej aktywności wchodzącej w zakres
działalności gospodarczej odbywa się na podstawie obiektywnych
kryteriów oraz nie jest w żaden sposób uzależniona od subiektywnych
okoliczności16.
Za przychód z działalności gospodarczej uznaje się kwoty
należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu
wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Ponadto,
u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych
podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się
przychód pomniejszony o należny17. W dalszych uregulowaniach przedmiotowej ustawy następuje uszczegółowienie źródeł przychodów
w ramach działalności gospodarczej. Za przychody może zostać uznane
13

Art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 VIII 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2015 r. poz. 613), dalej: o.p.
14
A. Gorgol, Działalność gospodarcza jako determinanta podatku od
nieruchomości,
[w:]
Obrót
powszechny
i gospodarczy.
Problemy
podatkowowprawne, pod red. I. Ramus, Toruń 2014, s. 326.
15
Art. 5a pkt 6 updof.
16
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Bd
1285/14, Legalis nr 1196563.
17
Art. 14 ust. 1 updof.
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odpłatne zbycie składników majątku będących środkami trwałymi albo
wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi ujęciu
w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych 18 czy składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do
środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych19. Ponadto,
otrzymane kary umowne 20 , przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy,
poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników
majątku związanych z działalnością gospodarczą 21 czy też, wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych
na rzecz budżetu państwa lub wykonywania zadań związanych
z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą
świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, określonych w przepisach
o systemie ubezpieczeń społecznych22.
Nieodpłatne świadczenia w działalności gospodarczej. Zagadnienia
wybrane
Dokonując analizy kazuistycznego orzecznictwa sądów
administracyjnych, rozstrzygnięć organów podatkowych oraz dorobku
doktryny uwidacznia się próba sklasyfikowania i stworzenia quasi
katalogu nieodpłatnych świadczeń. Niemniej jednak, jak wiadomo
orzecznictwo sądów nie ma prawotwórczego charakteru. Może być ono
rozpatrywane w kategoriach stosowania prawa, a nie jego tworzenia 23 .
Jednak, z punktu widzenia przepisów podatkowych jego ranga jest
istotna. Wobec tego, na szczególne omówienie zasługują najczęściej
występujące nieodpłatne świadczenia w ramach wykonywanej
działalności gospodarczej, których otrzymanie generuje opodatkowany
przychód. Po pierwsze, są to nieodpłatne świadczenia z tytułu korzystania
przez przedsiębiorcę ze składnika majątkowego innego podmiotu
w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Po drugie,
nieodpłatne świadczenia generujące przychód z działalności gospodarczej
spółek niebędących osobami prawnymi. Po trzecie, inne nieodpłatne

18

Art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a updof.
Art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. c updof.
20
Art. 14 ust. 2 pkt 4 updof.
21
Art. 14 ust. 2 pkt 11 updof.
22
Art. 14 ust. 2 pkt 10 updof.
23
J. Głuchowski, Ogólna charakterystyka podatków, [w:] Zarys polskiego prawa
podatkowego, red. J. Głuchowski, J. Patyk, Warszawa 2011, s. 22.
19
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świadczenia otrzymywane
gospodarczej.

w ramach

prowadzonej

działalności

Przedsiębiorca, który na potrzeby wykonywanej działalności
gospodarczej korzysta nieodpłatnie z cudzego składnika majątkowego
uzyskuje konkretne i wymierne przysporzenie w swoim majątku.
Bowiem, nie ponosi on żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu.
Tym samym, osiągnięty przychód należy kwalifikować do źródła
przychodu, jakim jest wartość nieodpłatnego świadczenia otrzymanego
w drodze nieodpłatnej umowy użyczenia lub nieodpłatnego ustanowienia
prawa służebności przesyłu.
W ramach kategorii nieodpłatnego korzystania z cudzego
składnika majątkowego należy wskazać umowę użyczenia. Stanowi ona
instytucję
stricte
cywilnoprawną.
Zgodnie
z cywilistycznymi
uregulowaniami rozumie się przez nią zezwolenie użyczającego do
bezpłatnego używania oddanej biorącemu w tym celu rzeczy.
Zobowiązanie to może funkcjonować przez czas oznaczony lub
nieoznaczony24. Wobec tego, ażeby można było mówić o nieodpłatnym
świadczeniu otrzymanym w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej aspektem najistotniejszym jest bezpłatność oznaczająca, iż
biorący w używanie nie jest zobligowany do dokonywania jakichkolwiek
świadczeń czy opłat na rzecz podmiotu użyczającego25. Co więcej, musi
ona dotyczyć wszystkich elementów umowy 26 . Aczkolwiek, wydatki
związane z eksploatacją i naprawami nie stanowią świadczeń
wzajemnych27. Ponoszenie przez podatnika kosztów związanych z utrzymaniem przedmiotu umowy użyczenia nie zmienia nieodpłatnego
charakteru zawartej umowy. Wszelkie tego typu wydatki nie stanowią
odpłaty, ani nie są ekwiwalentem za świadczenie użyczającego28. Nadto,
24

Art. 710 ustawy z dnia 23 IV 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 poz.
459), dalej: k.c.
25
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia
24 września 2010 r., sygn. akt IBPBI/1/415-639/10/ZK, https://interpretacjepodatkowe.org/przychod/ibpbi-1-415-639-10-zk, dostęp 20.06.2017 r.
26
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa
406/09, Legalis nr 159876; wyrok NSA z dnia 10 października 2003 r., sygn. akt
SA/Rz 2356/01, Legalis nr 68945.
27
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa
406/09, Legalis nr 159876.
28
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2006 r., sygn. akt I SA/Wr
1304/04, Legalis nr 171896.
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oprócz cechy nieodpłatności przy użyczeniu równie ważny jest motyw
bezinteresowności. Jedynym obowiązkiem po stronie użyczającego
pozostaje znoszenie używania rzeczy oraz powstrzymywanie się od
czynności ograniczających prawa biorącego. W istocie jest to
bezinteresowne pozbawienie się użytku określonej rzeczy29, ale umowa
użyczenia nie pozbawia go tym samym władztwa nad rzeczą, prawa do
korzystania z niej oraz czerpania korzyści30.
Zatem, charakterystyczna cecha umowy użyczenia, jaką jest
nieodpłatność w odniesieniu do przepisów podatku dochodowego od
osób fizycznych rodzi określone skutki podatkowe dla podmiotu
użytkującego 31 . Nieodpłatne świadczenie stanowi korzyść majątkową
w zakresie zaoszczędzenia ewentualnych kosztów, które w przypadku
świadczenia o charakterze odpłatnym podatnik musiałby ponieść, aby je
uzyskać. Zezwolenie przez użyczającego innemu podmiotowi na
bezpłatne korzystanie z jego majątku wyczerpuje przesłanki świadczenia
nieodpłatnego uzyskiwanego przez osobę fizyczną w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej32. Wobec tego, nieodpłatne użytkowanie cudzych rzeczy do prowadzenia działalności gospodarczej
w celu osiągnięcia przychodów należy uznać za przychód z tytułu
nieodpłatnych świadczeń33.
Mając na uwadze sytuację użyczającego, z podatkowego punktu
widzenia jego aktywność w postaci udostępnienia określonego składnika
majątkowego innemu podmiotowi nie skutkuje bezpośrednimi
konsekwencjami podatkowymi. Czynność ta poprzez swoją nie-

29

Wyrok SA w Łodzi z dnia 7 maja 2014 r., sygn. akt I ACa 1366/13, Legalis nr
1023985.
30
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26
stycznia 2015 r., sygn. akt IBPBI/2/423-1336/14/IŻ,
https://sip.legalis.pl/documentfull.seam?documentId=nfxhizlsfy3tamjwgm3dsmi, dostęp 20.06.2017 r.
31
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5
czerwca 2009 r., sygn. akt IPPB1/415-186/09-3/AG,
https://www.podatki.biz/interpretacje/0147133.txt, dostęp 20.06.2017 r.
32
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23 września 2009 r., sygn. akt I SA/Wr
621/09, Legalis nr 187483.
33
Wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2006 r., sygn. akt II FSK 1520/05, Legalis nr
825387.
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odpłatność nie może stanowić dla niego źródła przychodów34. Ponadto,
w tym kontekście należy podkreślić, iż nieodpłatne użytkowanie mienia
innego podmiotu bez tytułu prawnego oraz bez zgody użyczającego nie
stanowi nieodpłatnego świadczenia35.
Generalną zasadą jest, iż z tytułu nieodpłatnej umowy użyczenia
przedmiotów wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej powstaje przychód podatkowy na rzecz podmiotu
biorącego. Jednakże należy mieć na uwadze jeden, ale istotny wyjątek.
Dotyczy on ustawowego zwolnienia od opodatkowania przychodów
uzyskiwanych na podstawie zawartej umowy pomiędzy osobami, które
łączy stosunek pokrewieństwa. Tytułem przykładu, w przypadku
zawarcia umowy użyczenia budynku na potrzeby prowadzonej
działalności między przedsiębiorcą będącym ojcem a użyczającą, która
jest jego córką nie powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
Bowiem, determinantą zastosowania zwolnienia jest zaistniałe
pokrewieństwo36.
Na mocy uregulowań cywilnoprawnych nieruchomość może
zostać obciążona na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub
którego własność stanowią urządzenia niebędące częściami składowymi
tej nieruchomości37 prawem służebności przesyłu. Zatem, przedsiębiorca
może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, ale
zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń38. Umowa o ustanowienie służebności przesyłu może być zawarta na czas nieoznaczony lub
oznaczony, ale co do zasady, mając na względzie funkcje gospodarcze

34

A. Hanusz, Prawnopodatkowe skutki umowy użyczenia w świetle przepisów o
podatkach dochodowych na tle związków prawa podatkowego z prawem
cywilnym, „Rejent” 1998, nr 8, s. 76 i nast.
35
Wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2003 r., sygn. akt I SA/Łd 633/01, Legalis nr
63834; J. Orłowski, Podatek dochodowy od osób fizycznych, [w:] Instytucje
prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, red. M. Goettel, M.
Lemonnier, Warszawa 2011, s. 106.
36
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24
września 2010 r., sygn. akt IBPBI/1/415-639/10/ZK, https://interpretacjepodatkowe.org/przychod/ibpbi-1-415-639-10-zk, dostęp 20.06.2017 r.
37
Art. 49 § 1 k.c. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania
płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą
do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
38
Art. 3051 k.c.
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prawo to ustanawia się na czas nieokreślony39. Służebność przesyłu kwalifikowana jest w kategoriach prawa rzeczowego ograniczonego. Wobec
tego, posiada charakter bezwzględny, a tym samym określa szczegółowy
i precyzyjny zakres uprawnień w stosunku do określonego przedmiotu
prawa40. Służebność przesyłu kształtuje instrumenty prawne dla stosunków gospodarczych przy udziale podmiotów, które posiadają status
przedsiębiorcy, dlatego prawo to przypisane jest do kwalifikowanej
działalności gospodarczej 41 . Wobec tego, przedsiębiorca jest świadczeniobiorcą oraz uprawnionym podmiotem do otrzymania określonego
nieodpłatnego świadczenia. W języku potocznym przedsiębiorcą jest
ktoś, kto podejmuje określone przedsięwzięcie w celach zarobkowych42.
Natomiast, zgodnie z przepisami prawa jest to osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym
imieniu działalność gospodarczą43.
W świetle stanowiska prezentowanego przez Naczelny Sąd
Administracyjny, ustanowienie służebności przesyłu może wiązać się
z przekazaniem konkretnego świadczenia przez uprawnionego na rzecz
właściciela rzeczy. Wobec tego należy uznać, że ustanowienie tegoż
prawa nastąpiło pod tytułem odpłatnym. W sytuacji, gdy takiego
zobowiązania do świadczenia nie ma, służebność przesyłu posiada
charakter darmy. Zatem, w przypadku przyznania prawa do korzystania
z nieruchomości bez zapłaty czy innej formy ekwiwalentu, uprawniony
otrzymuje
możliwość
prowadzenia
działalności
gospodarczej
i osiągnięcia konkretnego przysporzenia majątkowego bez konieczności
ponoszenia dodatkowych kosztów. Ustanowiona nieodpłatnie służebność
przesyłu generuje przychód dla przedsiębiorcy przesyłowego, który

39

K. Barańska, O umownej służebności przesyłu, „Studia Prawnicze i
Administracyjne” 2013, nr 2, s. 42.
40
M. Pyziak-Szafnicka, W. Robaczyński, M. Kawęcka-Stępień, Elementarny
kurs prawa cywilnego, Warszawa 2012, s. 64.
41
P. Lewandowski, Służebność przesyłu w polskim prawie, Warszawa 2014, s.
57.
42
M. Leśniak, Misja i powołanie etycznego przedsiębiorcy, [w:] Priorytety
etycznego przedsiębiorcy-zysk, misja czy świętość, red. M. Leśniak, G. Piątek, P.
Król, Kraków 2011, s. 47.
43
Art. 4 s.d.g.
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korzysta z nieruchomości
świadczenie44.

i

tym

samym,

powstaje

nieodpłatne

Nie ulega zatem wątpliwości, iż wartością przysporzenia
majątkowego jest kwota środków pieniężnych, jaką przedsiębiorca
musiałby zapłacić na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej
ograniczonym prawem rzeczowym45. Uprawniony na rzecz którego została ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu nie jest zobowiązany
do jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Natomiast, biorąc pod
uwagę sytuację podmiotu ustanawiającego ograniczone prawo rzeczowe
to nie uzyskuje on z tego tytułu żadnych korzyści materialnych, gdyż nie
powstaje po jego stronie przychód podatkowy46.
W kontekście działalności gospodarczej nie można pominąć
kwestii działalności prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą
prawną. Otóż, do tej kategorii należą spółki osobowe prawa handlowego,
czyli spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe oraz spółki
komandytowo – akcyjne47 oraz spółki prawa cywilnego.
Na mocy uregulowań podatku dochodowego od osób fizycznych,
jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osoba prawną
to za przychody wspólnika z udziału w niej uznaje się przychody ze
źródła sklasyfikowanego do kategorii pozarolniczej działalności
gospodarczej48. Zasada ta ma zastosowanie bez względu na rodzaj formy,
w jakiej prowadzona jest spółka i nie jest ograniczana ani modyfikowana
przez jakikolwiek inny przepis prawa. Ponadto godzi się podkreślić,
iż pod pojęciem wspólnika należy rozumieć wszystkich udziałowców
każdej spółki, w tym komplementariusza i akcjonariusza spółki

44

Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 1007/11, Legalis nr
373010.
45
Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 788/10, Legalis nr
356249.
46
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17
kwietnia 2013 r., sygn. akt ITPB1/415-153a/13/MW,
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=nfxhizlsfy3tambzgqytqny,
dostęp 20.06.2017 r.
47
Art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 IX 2000 roku Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1578), dalej: k.s.h.
48
Art. 5b ust. 2 updof.

19

P. Brejdak: Opodatkowanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń w działalności
gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych

komandytowo – akcyjnej49. Przy czym, w świetle przepisów prawa podatkowego odmiennie, niż w przypadku uregulowań prawa handlowego
nie różnicuje się pozycji w zakresie uprawnień oraz obowiązków
komplementariuszy i akcjonariuszy tych spółek50.
Na mocy uregulowań kodeksu spółek handlowych, spółka
osobowa jest podmiotem prawa posiadającym zdolność prawną.
W następstwie czego, może ona w pełnym zakresie uczestniczyć
w obrocie gospodarczym oraz być podmiotem stosunków prawnych 51 .
Natomiast, majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione, jako
wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia52. Spółka osobowa
jest odrębnym od jej wspólników podmiotem prawnym posiadającym,
również odrębny majątek53.
Spółka cywilna nie posiada zdolności prawnej w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego. Jednakże, w stosunku do osób trzecich
występuje, jako określona forma organizacyjna prowadząca działalność.
Dokonując wykładni definicji podatnika 54 zawartej w ordynacji podatkowej należy podkreślić, iż pojęcie to obejmuje swym zakresem wszelkie
podmioty o zróżnicowanych formach organizacyjno-prawnych, które nie
są ani osobami fizycznymi, ani osobami prawnymi. Wobec tego, do
takich podmiotów niewątpliwie należy spółka cywilna55. Co więcej, na
mocy stosownej umowy spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do
osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób

49

Wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 3208/12, Legalis nr
1218570; wyrok NSA z dnia 30 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1925/09,
Legalis nr 348628.
50
Uchwała NSA z dnia 20 maja 2012 r., sygn. akt II FPS 6/12, Legalis nr
733064.
51
Art. 8 k.s.h.
52
Art. 28 k.s.h.
53
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12
lutego 2015 r., sygn. akt IPPB1/415-1340/14-2/EC,
https://sip.legalis.pl/documentfull.seam?documentId=nfxhizlsfy3tkmjwgy3dcoa, dostęp 20.06.2017 r.
54
Art. 7 § 1 o.p.
55
Wyrok WSA w Opolu z dnia 27 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Op 189/14,
Legalis nr 1155392.
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oznaczony,
wkładów56.

który

uwidacznia

się

w szczególności

wniesieniem

Spółka osobowa oraz spółka cywilna niebędąca osobą prawną
jest transparentna podatkowo. Oznacza to, że opodatkowanie dokonywane jest na poziomie jej wspólników proporcjonalnie do posiadanego
przez nich udziału, a nie na poziomie samej spółki57. Zatem, podatnikami
są poszczególni wspólnicy tejże spółki, a sposób opodatkowania
uzależniony jest od posiadania przez nich określonego cywilnoprawnego
charakteru, to jest są osobami prawnymi lub osobami fizycznymi 58 .
Dlatego też, jeżeli wspólnikiem jest osoba fizyczna to podlega ona
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 59 . Wobec
tego, określone przysporzenia uzyskane przez spółkę w ramach
prowadzenia działalności gospodarczej kwalifikuje się konsekwentnie do
źródła przychodów z działalności gospodarczej.
Dla prawidłowego ustalenia przychodu wspólników z udziału
w spółce konieczne jest uprzednie jego obliczenie w kontekście samej
spółki, a następnie wobec poszczególnych wspólników. W konsekwencji,
zastosowanie mają przepisy prawa60, które umożliwiają w sposób faktyczny opodatkować spółkę osobową lub cywilną, chociaż de iure
opodatkowaniu podlegają jej wspólnicy61. Wypracowany przychód spółki
obejmuje tylko sumę przychodów zaangażowanych w niej wspólników62.
W tym kontekście warto zaakcentować korzyści, jakie wynikają
56

Art. 860 § 1 k.c. W dalszych uregulowaniach kodeksu cywilnego wskazano, iż
wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności, innych praw
lub na świadczeniu usług.
57
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5
stycznia 2016 r., sygn. akt ILPB1/4511-1-1385/15-2/TW,
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=nfxhizlsfy3tkmrqgyydanq,
dostęp 20.06.2017 r.
58
J. Wyciślok, Spółki osobowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa
spółek osobowych, Warszawa 2014, s. 5.
59
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11
lutego 2016 r., sygn. akt IPTPB1/4511-779/15-2/MAP,
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=nfxhizlsfy3tkmrqg44tsma,
dostęp 20.06.2017 r.
60
Art. 8 ust 1 updof.
61
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 6 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1072/13,
Legalis nr 795399.
62
W. Wollgarten, Opodatkowanie spółek osobowych. Problemy podatkowe i
bilansowe na przykładzie spółki komandytowej, Warszawa 2013, s. 17.
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z prowadzenia działalności gospodarczej w tej formie prawnej.
Z perspektywy wspólników spółek atutem jest bezsprzeczna eliminacja
podwójnego opodatkowania, jaka miałaby miejsce w sferze spółki oraz
sferze wspólników63.
W przypadku uzyskiwania i w następstwie opodatkowania
przychodu spółki, nadzwyczaj istotną oraz fundamentalną kwestią
z punktu widzenia prawnopodatkowego jest wykonywanie nieodpłatnych
świadczeń na jej rzecz przez wspólników. Wobec tego, zagadnienie to
zasługuje na szczególne podkreślenie tym bardziej, iż w toku stosowania
prawa podatkowego wystąpiły rozbieżności stanowisk w tym zakresie.
Mając na względzie powstałe wątpliwości i niejasności ze strony
organów podatkowych, które dotyczą stosowania przepisów prawa
w zakresie świadczeń wspólników na rzecz spółki, Minister Finansów
w 2002 roku wydał stosowne pismo wyjaśniające. Na jego podstawie
przez wiele lat ugruntowany był pogląd, wedle którego z podatkowego
punktu widzenia dokonywane świadczenia przez wspólnika na rzecz
spółki stanowią świadczenia dla „samego siebie” w takim zakresie,
w jakim przychody spółki osobowej są jego przychodami. Wobec tego,
w przypadku otrzymania nieodpłatnych świadczeń nie można mówić
o uzyskaniu przez spółkę, ani przez wspólnika będącego świadczeniodawcą przychodu podatkowego. Niemniej, Minister Finansów nie
wykluczył tym samym, że tego rodzaju świadczenie może stanowić
przysporzenie dla pozostałych wspólników spółki64. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w licznie wydawanych późniejszych
interpretacjach podatkowych 65 . Tytułem przykładu może być kwestia
63

A. Janus, Implikacje opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki
komandytowo-akcyjnej dla jej atrakcyjności jako formy prawnej prowadzenia
przedsiębiorstwa, [w:] Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania
wartością przedsiębiorstwa, red. J. Duraj, A. Sajnóg, Łódź 2013, s. 100.
64
Pismo wyjaśniające Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2002 r., sygn. akt
PB4/AK-031-23/02,
https://sip.legalis.pl/documentfull.seam?documentId=nfxhizlsfyytambqgmzdmmy, dostęp 20.06.2017 r.
65
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5
grudnia 2013 r., sygn. akt IPPB1/415-1003/13-4/EC,
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=nfxhizlsfy3tamjsgy2dcni,
dostęp 20.06.2017 r.; Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w
Poznaniu z dnia 24 grudnia 2014 r., sygn. akt ILPB1/415-1135/14-2/IM,
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=nfxhizlsfy3tkmjxha4dimq,
dostęp 20.06.2017 r.; Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w
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udzielenia nieoprocentowanej pożyczki spółce na cele działalności
gospodarczej przez wspólnika, który jest osobą fizyczną. W takim
przypadku nie będzie można mówić o uzyskaniu przez niego przychodu
z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń 66 . Co więcej, w przypadku umowy oprocentowanej pożyczki zawartej między wspólnikiem
a spółką, odsetki stanowią kapitał własny włożony przez podatnika
w źródło przychodu. Tym samym, wspólnik pożycza niejako „sam sobie”
pieniądze w części, w jakiej posiada udziały67. Innym przykładem obrazującym tą zależność jest przeniesienie nieodpłatnie na rzecz spółki
nieruchomości przez jej wspólnika. Bowiem przy założeniu, że sytuacja
tak powoduje powstanie u niego przychodu de facto otrzymałby
świadczenie od siebie samego68.
W 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny w dwóch wydanych
przez siebie orzeczeniach zajął odmienne stanowisko, co do skutków
podatkowych z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia od
wspólnika na rzecz spółki. W pierwszym przypadku, uznano darowiznę
od syna dla spółki osobowej, w której wspólnikami są jego rodzice za
przychód podlegający w następstwie opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych. W ocenie sądu przysporzenie z tytułu
darowizny powstaje w spółce osobowej, a nie u jej wspólników 69 .
W drugim przypadku wyrażono pogląd, że świadczenie „z samym sobą”
jest twierdzeniem nietrafnym, gdyż należy mieć na uwadze prawną,
Łodzi z dnia 21 sierpnia 2015 r., sygn. akt IPTPB1/4511-299/15-4/AP,
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=nfxhizlsfy3tkmjygyytemy,
dostęp 20.06.2017 r.; Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w
Warszawie z dnia 25 stycznia 2011 r., sygn. akt IPPB1/415-980/10-2/EC,
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=nfxhizlsfy3dkmbtgy2teny,
dostęp 20.06.2017 r.
66
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3
marca 2011 r., sygn. akt IBPB1/1/415-1240/10/AB cyt. za Interpretacja
Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 grudnia 2014 r.,
sygn.
akt
ILPB1/415-1135/14-2/IM,
https://sip.legalis.pl/documentfull.seam?documentId=nfxhizlsfy3tkmjxha4dimq, dostęp 20.06.2017 r.
67
Wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 2115/09, Legalis nr
367360.
68
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11
lutego 2014 r., sygn. akt IBPBI/1/415-1129/13/BK,
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=nfxhizlsfy3tamjtgu4tqni,
dostęp 20.06.2017 r..
69
Wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 1019/11, Legalis nr
551643.

23

P. Brejdak: Opodatkowanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń w działalności
gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych

korporacyjną oraz majątkową odrębność spółki osobowej od podmiotów
posiadających w niej udziały. Wobec tego, udzielenie przez wspólnika na
rzecz spółki nieoprocentowanej pożyczki generuje dla niej przychód
z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Przemawia za
tym możliwość nieodpłatnego korzystania z cudzego kapitału, a tym
samym stanowi nieodpłatne świadczenie będące przychodem spółki.
W konsekwencji, stanowi ona proporcjonalne przysporzenie dla
wszystkich wspólników wedle ich udziałów. Co najistotniejsze, również
dla wspólnika będącego pożyczkodawcą70.
Zważywszy na wydanie dwóch orzeczeń o odmiennej oraz
odbiegającej od generalnie przyjętej zasady treści, wystąpiły liczne
rozbieżności stanowisk i wątpliwości podczas stosowania prawa. Z jednej
strony, istniała powszechna interpretacja ministerialna, jednakże
opublikowana ponad dziesięć lat wcześniej. Z drugiej strony, wydano
sprzeczne z obowiązującym stanowiskiem orzeczenie w indywidualnej
sprawie. Co więcej, wskazywano na daleko idące konsekwencje
upowszechnienia się przedstawionego w rozstrzygnięciach stanowiska
Naczelnego Sądu Administracyjnego71. Niemniej, Minister Finansów jednoznacznie i ostatecznie potwierdził aktualność stanowiska przedstawionego w piśmie z 2002 roku. Podkreślił, iż definitywna ocena co do
powstania przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych u wspólnika
może być dokonana wyłącznie w konkretnym i zindywidualizowanym
stanie faktycznym, gdyż określone rozstrzygnięcia zawarte w orzeczeniach nie mają zastosowania do porównywalnych sytuacji wobec innych
podatników72.
Biorąc pod uwagę powyższe należy ostatecznie skonstatować, iż
z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia od wspólnika na rzecz
spółki prowadzącej pozarolniczej działalności gospodarczej powstaje dla
niej de facto przychód. Aczkolwiek, mając na względzie jej charakter
70

Wyrok NSA z dnia 1 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 2980/12, Legalis nr
646912.
71
Umowy wspólnika ze spółką osobową-wpływ na rozliczenia podatkowe obu
stron umowy, „Przegląd Podatku Dochodowego” 2013, nr 11,
http://www.rozliczeniapodatkowe.pl/artykul,1807,4498,umowy-wspolnika-zespolka-osobowa-wplyw-na-rozliczenia.html, dostęp 20.06.2017.
72
Pismo Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2013 r. cyt. za Nieodpłatne
świadczenia w spółce osobowej, „Gazeta Podatkowa”, 22.08.2013, nr 67,
http://www.gazetapodatkowa.pl/mf-wyjasnia-nieodplatne-swiadczenia-w-spolceosobowej-2013,artykul,120813.html, dostęp 21.06.2017.
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prawny, dany przychód podatkowy należy rozpatrywać w kontekście
pozostałych wspólników w zależności od ich udziałów.
Nieoprocentowana pożyczka stanowi nieodpłatne świadczenie,
którego istotą jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.
Wysokość tego świadczenia określają odsetki, jakie należałoby uiścić
w wolnym obrocie 73 . Wobec tego, udzielenie spółce przez wspólnika
pożyczki bez wynagrodzenia stanowi dla niej przychód z tytułu
nieodpłatnego świadczenia. Bowiem, spółka korzysta ze środków
pieniężnych niebędących jej własnością, a jednocześnie nie ponosi przy
tym żadnych kosztów74. Z tej przyczyny, udzielenie przez wspólnika na
rzecz spółki nieoprocentowanej pożyczki generuje dla niej przychód
z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast, jego
źródło kwalifikowane jest jako wartość otrzymanych świadczeń
w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przy czym, pomimo że
pożyczka ta nie jest udzielana bezpośrednio pozostałym wspólnikom to
w konsekwencji in fine na nich ciąży obowiązek podatkowy
proporcjonalnie do posiadanego udziału 75 . Nieoprocentowana pożyczka
udzielona spółce nie stanowi świadczenia ekwiwalentnego wobec jej
wspólników76.
Ponadto, wspólnik może nieodpłatnie na mocy umowy użyczenia
udostępnić spółce jakiś składnik majątkowy w postaci samochodu
osobowego czy nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej.
Tym samym, stanowi to świadczenie nieodpłatne dla pozostałych
wspólników wedle ich udziału w zyskach spółki i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych77. Niemniej, należy
mieć na uwadze pewne odstępstwa od tej zasady. Mianowicie,
73

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 października 2004 r., sygn. akt III SA
3060/02, Legalis nr 71251; wyrok WSA w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2011 r.,
sygn. akt I SA/Bk 393/11, Legalis nr 481994.
74
Wyrok WSA z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Po 501/15, Legalis nr
1325503.
75
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12
lutego 2015 r., sygn. akt IPPB1/415-1340/14-2/EC,
https://sip.legalis.pl/documentfull.seam?documentId=nfxhizlsfy3tkmjwgy3dcoa, dostęp 20.06.2017 r.
76
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15
października
2014
r., https://sip.legalis.pl/documentfull.seam?documentId=nfxhizlsfy3tamjvgy4dsny, dostęp 20.06.2017 r.
77
Wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2007 r., sygn. akt II FSK 209/06, Legalis nr
93841.

25

P. Brejdak: Opodatkowanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń w działalności
gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych

korzystanie przez wspólnika z własnego samochodu osobowego na
potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, gdy spółka nie posiada
żadnego prawa do wykorzystywania tego samochodu, a więc nie stanowi
on środka trwałego spółki, ani nie jest użyczony na rzecz spółki nie
generuje przychodu podatkowego z tytułu świadczenia nieodpłatnego78.
Ponadto, w przypadku dokonywania nieodpłatnego użyczenie
nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków na
rzecz spółki, której są jedynymi wspólnikami, również nie powstanie
przychód podatkowy. Bowiem, sprowadza się to wyłącznie do kwestii
przesunięcia majątku prywatnego dla celów prowadzonej działalności
gospodarczej79.
W kontekście uzyskiwania przychodu z tytułu nieodpłatnych
świadczeń, bezspornym jest fakt osiągnięcia wymiernego przysporzenia
majątkowego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
za sprawą działań innego podmiotu, ponoszącego określone koszty za
wykonanie danej usługi. W świetle rozstrzygnięć organów administracji
podatkowej, najlepiej ukazującym przykładem powyższego jest
współpraca pomiędzy spółką będącą członkiem międzynarodowego
koncernu farmaceutycznego, a lekarzem prowadzącym działalność
gospodarczą. Działania spółki polegają na pokrywaniu kosztów
świadczeń związanych z uczestnictwem lekarzy w wydarzeniach
o charakterze naukowym lub naukowo-promocyjnym. Podstawą
niniejszej współpracy jest każdorazowo zawierana odpowiednia umowa,
tak zwana umowa sponsoringu. Co istotne, uprawniony nie jest na jej
mocy zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń ekwiwalentnych. Zatem
wobec powyższego należy stwierdzić, iż finansowanie przez spółkę
wszelkich kosztów związanych z uczestnictwem świadczeniobiorcy, czyli
lekarza w tego rodzaju wydarzeniach stanowi dla niego nieodpłatne
świadczenie otrzymywane w ramach działalności gospodarczej80.

78

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12
stycznia 2016 r., sygn. akt ILPB1/4511-1-1446/15-2/KS,
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=nfxhizlsfy3tkmrqgy3tqna,
dostęp 20.06.2017 r.
79
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24
czerwca 2014 r., sygn. akt ILPB1/415-333/14-3/AP,
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=nfxhizlsfy3tamjvgezdsny,
dostęp 20.06.2017 r.
80
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28
października 2015 r., sygn. akt IPPB1/4511-1008/15-2/EC,
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Analogiczna sytuacja występuje w przypadku osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą w formie apteki. Zgodnie
z wykonywaną profesją farmaceuta jest zobowiązany do ciągłego
dokształcania się oraz podnoszenia kwalifikacji. Wobec tego, udział
w bezpłatnym szkoleniu w ramach którego dana firma pokrywa jego
koszty, ale także koszty samego pobytu stanowi dla farmaceuty
świadczenie nieodpłatne w związku z prowadzoną przez niego
działalnością gospodarczą. Wartość uzyskanego nieodpłatnego
świadczenia należy zakwalifikować do kategorii przychodów
z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz opodatkować wraz
z innymi przychodami uzyskanymi z tego źródła81.
Dla szerszego zobrazowania niniejszej problematyki należy
wskazać, iż przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych uzyskiwany jest
w rezultacie zorganizowania pracownikom podwykonawcy, będących
osobami
fizycznymi
prowadzącymi
działalność
gospodarczą
odpowiednich szkoleń specjalistycznych przez spółkę. Zgodnie
z założeniami, głównym celem niniejszych szkoleń jest maksymalizacja
standardów świadczonych usług. Wobec tego, wszelkie koszty
uczestnictwa w nich finansowane są przez spółkę, a tym samym
u pracowników podwykonawców dochodzi do osiągnięcia konkretnych
korzyści majątkowych. Istotne jest, że nie wiążą się one w żadnym
stopniu z warunkiem jakiejkolwiek ekwiwalentności ze strony
świadczeniobiorców. Pomimo iż odbiorcami szkoleń są osoby
prowadzące działalność gospodarczą to świadczenia te nie mogą być
kwalifikowane do przychodów z innych źródeł, ani z tytułu
wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
Zatem, sfinansowane koszty uczestnictwa stanowią nieodpłatne

https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=nfxhizlsfy3tkmjzgqydeoa,
dostęp 20.06.2017 r.; Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w
Warszawie z dnia 3 stycznia 2014 r., sygn. akt IPPB1/415-1035/13-4/EC,
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=nfxhizlsfy3tamjtgq2dema,
dostęp 20.06.2017 r.
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Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20
stycznia 2014 r., sygn. akt ILPB1/415-1124/13-5/AP,
https://sip.legalis.pl/documentfull.seam?documentId=nfxhizlsfy3tamjuguydkma, dostęp 20.06.2017 r.
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świadczenie generujące
gospodarczej82.

opodatkowany

przychód

z działalności

Zakończenie
Problematyka
opodatkowania
przychodu
podatkiem
dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnych świadczeń
w działalności gospodarczej mimo powszechności występowania przez
wzgląd na wątpliwości jest towarzyszące jest nadal aktualna. Świadczy
o tym, choćby liczebność wydawanych interpretacji podatkowych oraz
mnogość orzeczeń sądów w tym zakresie. Co więcej, jak zostało
wskazane pomimo istniejących, wydawałoby się trwale ugruntowanych
stanowisk, wydawane są niejednolite rozstrzygnięcia. W konsekwencji,
potęgowane są wątpliwości i niepokój, co do trudnej i nadal
przysparzającej problemy interpretacyjne kwestii nieodpłatnych
świadczeń.
Główny problem sprowadza się do właściwej interpretacji czy
wartość
konkretnych
otrzymanych
nieodpłatnych
świadczeń
w działalności gospodarczej stanowi lub nie opodatkowany przychód
oraz spełnienia określonych kryteriów. Kwestią nadrzędną jest
prawidłowe zakwalifikowanie danej działalności, jako działalność
gospodarcza w myśl przepisów podatku dochodowego od osób
fizycznych. Ponadto, aby nieodpłatne świadczenie mogło wygenerować
opodatkowany przychód, należy uprzednio mieć na uwadze kryteria
ustawowych zwolnień czy też, jak to w przypadku wspólników spółki
charakter danego przysporzenia.
Konstatując godzi się zauważyć, iż w ramach wykonywanej
działalności gospodarczej podatnik otrzymując dane nieodpłatne
świadczenie uzyskuje korzyść, która uwidacznia się nie tylko
osiągnięciem konkretnego przysporzenia, ale również zaoszczędzeniem
kosztów. Najlepszym tego przykładem jest nieodpłatna umowa użyczenia
czy też sfinansowanie szkoleń.

82

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10
listopada 2010 r., sygn. akt IPPB1/415-641/10-7/RS,
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Lekarz – przedsiębiorca. O zakładaniu i prowadzeniu
gabinetu lekarskiego w Polsce
Doctor - entrepreneur. Setting up and running a doctor'ssurgery in
Poland

Abstrakt
Artykuł opisuje i przedstawia podstawowe wymagania stawiane
przez polskie prawo osobom chcącym założyć i prowadzić praktykę
lekarską. Tekst wymienia i opisuje wszystkie rodzaje praktyk lekarskich.
Przedstawione są także wymagania dotyczące lokalu, obowiązku
rejestracji działalności w powszechnych rejestrach przeznaczonych dla
przedsiębiorców, w zależności od wybranej formy działalności – CEIDG
oraz KRS, a także w rejestrze praktyk lekarskich prowadzonym przez
Okręgową Radę Lekarską. Autor omawia również najważniejsze aspekty
prowadzenia działalności medycznej przez lekarza, w tym obowiązek
przechowywania dokumentacji medyczne, posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej oraz uprawnienia do wystawiania
zaświadczeń ZUS i recept refundowanych.
Słowa kluczowe:
praktyka lekarska, działalność lecznicza, rejestracja praktyki lekarskiej,
prowadzenie praktyki lekarskiej
Abstract
The article describes and presents basic requirements set by the
Polishlaw for thosewishing to establish and leada medical practice. It lists
and describes all possible types of medical practices. The requirements of
the premises, the obligation to registeractivities in generalregisters for
entrepreneurs, depending on the chosenform of activity – CEIDG
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(businessregister) or KRS (National Court Register) and the medical
practices registerconducted by the District Medical Council are
alsopresented. Furthermore, theauthordiscusses the crucial aspects of
doing business by the doctor, including the obligation to keepmedical
records, the civil liabilityinsurance and the power to issue ZUS
certificates and medicals prescriptions.
Key words:
Medical practice, medical practice registration in Poland, leadingdoctor's
office in Poland

Wprowadzenie
Zakładanie gabinetu lekarskiego w Polsce wymaga
uwzględnienia szeregu regulacji, które ustalają warunki prowadzenia
działalności leczniczej i są to: ustawa o działalności leczniczej1, ustawa
o zawodach lekarza i lekarza dentysty2, ustawa o prawach pacjenta3 oraz
kodeks etyki lekarskiej i inne przepisy tak prawa powszechnie
obowiązującego, jak i wewnątrzkorporacyjne.
Pierwszorzędne znaczenie ma ustalenie skali działalności – czy
ma to być indywidualna praktyka lekarska, czy planujemy zatrudniać
pracowników, a także specyfika prowadzonej praktyki – zabiegowa czy
mająca w większym stopniu charakter konsultacyjny. W niniejszym
opracowaniu omówione zostanie zakładanie i prowadzenie gabinetu
lekarskiego w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wraz
z informacjami o różnicach w przypadku innych form działalności.
Założenie i zarejestrowanie indywidualnej praktyki lekarskiej
obejmuje szereg działań przygotowawczych i obowiązków
rejestracyjnych:

1

ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112,
poz. 654 z zm.) zwana dalej u.d.l.
2
ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U. 1997 nr 28, poz. 152 z zm.) zwana dalej u.o.z.l.l.d.
3
ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52, poz. 417 z zm.) zwana dalej u.o.p.p.
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określenie zakresu praktyki, pozyskanie lokalu i jego adaptacja
na potrzeby gabinetu lekarskiego, ewentualnie przygotowanie
miejsca przechowywania dokumentacji medycznej,
rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG,
rejestracja praktyki lekarskiej w Okręgowej Radzie Lekarskiej,
zgłoszenie do ZUS, jako podmiot uprawniony do wystawiania
zaświadczeń oraz do NFZ, jako podmiot uprawniony do
wystawiania recept.

Każdy ma prawo prowadzić działalność gospodarczą – to ogólne
uprawnienie, statuowane w art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej4 i gwarantowane konstytucyjnie5, podlega jednak licznym
ograniczeniom związanym z przyznaniem jest statusu działalności
regulowanej.
Określenie zakresu praktyki
Przed rozpoczęciem wszystkich formalnych procedur
polegających na rejestracji działalności, niezbędne jest określenie
wyglądu przyszłej praktyki – czy będzie to przyjmowanie pacjentów
w stacjonarnym gabinecie, czy może dojeżdżanie do pacjentów w ramach
wizyt domowych.
Jest tak dlatego, że wybór sposobu działalności determinować
będzie kwestię pozyskania lokalu, a także jego ewentualnej adaptacji do
wymogów sanitarnych. Odpowiedź na te pytania pozwoli wybrać rodzaj
praktyki wymieniony w art. 5 ust. 2 pkt 1) u.d.l., a także formę prawną
działalności, jest to istotne, ponieważ pozwala przygotować odpowiednie
szacunki przychodów i kosztów działalności.
Warunki lokalowe
Prowadzenie działalności stacjonarnej i niestacjonarnej wymaga
przygotowania i zaadaptowania odpowiedniego pomieszczenia lub
miejsca, w którym przechowywana będzie dokumentacja medyczna.
Właściwe przechowywanie informacji o pacjencie ma umożliwić mu
zapoznanie się z przeprowadzonymi badaniami i stanem zdrowia
4

ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.
nr 173, poz. 1807 z zm.) zwana dalej u.s.d.g.
5
art. 22 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr
78, poz. 483).
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(realizuje więc zasadę dostępu pacjenta do informacji – art. 9 i 12 u.o.p.p.
oraz art. 31 u.o.z. l.l.d.) oraz ochronę tajemnicy zawodowej (art. 13 i 14
u.o.p.p. oraz art. 41 u.o.z. l.l.d). Stąd, nawet jeżeli przyszła działalność
ma polegać na dojeżdżaniu do pacjenta i udzielaniu świadczeń
bezpośrednio u niego, koniecznym jest przygotowanie miejsca do
przechowywania dokumentacji medycznej. Miejsce takie zapewniać musi
zachowanie poufności danych dotyczących pacjentów, tak by nie mogły
się z nimi zapoznać osoby trzecie, a jednocześnie uwzględniać fakt, że
dokumentacja medyczna musi być przechowywana przez okres 20 lat lub
30 lat w przypadku śmierci pacjenta 6 . Obowiązek archiwizacji i przechowywania dokumentacji medycznej obciąża zawsze lekarza
sporządzającego dany dokument wchodzący w skład dokumentacji
medycznej7.
W przypadku udzielania świadczeń w gabinecie wymagania
dotyczące lokalu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalności leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) - zwane dalej
rozporządzeniem. Oczywiście, stanowi ono lex specialis względem norm
prawa budowlanego oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stąd
w pełni znajdują one zastosowanie także w przypadku lokali
przeznaczonych pod działalność leczniczą8.
Gabinet lekarski o jakim mowa w niniejszym artykule udziela
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 8 pkt 2) u.d.l.
Zgodnie z art. 10 u.d.l. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują
świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz
świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach
niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym
w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych
świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach przedsiębiorstwa,
w tym w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń, lub
w miejscu pobytu pacjenta. Miejscem udzielania świadczeń ambulatoryjnych, zgodnie z art. 12 ust. 3 u.d.l., jest ambulatorium (przychodnia,
6

R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2010, s. 264.
ibidem, s. 265.
8
M. Bielecki, Wymagania przestrzenno-budowlane dla pomieszczeń przychodni
lekarskiej, cz. I, Nieruchomości, 11/2014,
http://czasopisma.beck.pl/nieruchomosci/artykul/wymagania-przestrzennobudowlane-dla-pomieszczen-podmiotu-leczniczego-cz-i/, dostęp 22.06.2017
7
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poradnia, ośrodek zdrowia, lecznica lub ambulatorium z izbą chorych),
a także zakład badań diagnostycznych i medyczne laboratorium
diagnostyczne oraz pojazd lub inny obiekt będący na wyposażeniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczony do udzielania
świadczeń zdrowotnych. Przedstawione definicje świadczeń ambulatoryjnych pozwalają odróżnić je od innych świadczeń na podstawie
kryterium czasu udzielania pomocy, jeżeli leczenie nie wymaga
zakwaterowania pacjenta.
Pierwszorzędne znaczenie dla adaptacji lokalu, w którym mają
być przyjmowani pacjenci ma określenie rodzaju praktyki, to jest wybór
pomiędzy praktyką zabiegową lub niezabiegową. Praktyka zabiegowa
wymaga spełnienia norm stawianych przez przepisy rozporządzenia,
w szczególności w zakresie warunków do przeprowadzania zabiegów
i zachowania czystości.
W odniesieniu do gabinetu obu typów powołane rozporządzenie
w § 25 pkt 1 wymienia 3 rodzaje pomieszczeń, które wydzielić musi
każdy podmiot leczniczy i są to: miejsce do składowania bielizny czystej,
do składowania bielizny brudnej oraz co najmniej jedno pomieszczenie
lub miejsce na odpady. Zgodnie z drugim punktem paragrafu,
w prywatnej praktyce lekarskiej może być to jedno pomieszczenie.
Z pozostałych przepisów rozporządzenia wywieść można także konieczność posiadania poczekalni oddzielonej od pozostałych pomieszczeń
budynku, jeżeli nie jest on w całości przeznaczony pod działalność
leczniczą (§ 14 rozporządzenia) oraz punkt sanitarny. Oznacza to, że
lokal przeznaczony na gabinet posiadać musi co najmniej trzy
pomieszczenia – jedno przeznaczone na przyjmowanie pacjentów,
a drugie dla składowania bielizny i odpadów, które może być
jednocześnie punktem sanitarnym oraz poczekalnie.
Pomieszczenie przeznaczone na gabinet, w którym przyjmowani
będą pacjenci, musi być wyposażone w: co najmniej jedną umywalkę
z baterią z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik
ze środkiem dezynfekcyjnym oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego
użycia i pojemnik na zużyte ręczniki (§ 36 rozporządzenia). Wszelkie
meble znajdujące się w gabinecie umożliwiają ich mycie oraz
dezynfekcję (§ 27 pkt 1 rozporządzenia), podobnie jak ściany i podłoga
(§ 29 pkt 1 rozporządzenia). Ewentualna adaptacja pomieszczeń do
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wymogów stawianych przez rozporządzenie Ministra Zdrowia wymagać
może odpowiedniego zgłoszenia i zmiany przeznaczenia lokalu9.
Koniecznym jest także podpisanie odrębnej umowy na odbiór
odpadów medycznych. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) odpady medyczne to odpady
powstające w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych oraz
prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.
Ich samodzielna utylizacja w przypadku praktyki lekarskiej nie ma racji
bytu, stąd niezbędnym jest przekazanie odpadów specjalistycznym
podmiotom prowadzącym gospodarkę odpadami.
W przypadku gabinetu zabiegowego, poza spełnieniem
powyższych wymagań, konieczne jest wyposażenie pomieszczenia
zabiegowego w dodatkowy zlew z baterią (§ 36 pkt 2 rozporządzenia)
oraz sterylizatornię, którą lokalizuje się w oddzielnym pomieszczeniu lub
wydzielonym do tego celu miejscu gabinetu diagnostyczno-zabiegowego,
pod
warunkiem zapewnienia
rozdziału
czasowego
między
wykonywaniem kolejnych etapów dekontaminacji wyrobów medycznych
lub innych przedmiotów lub materiałów, a udzielaniem świadczeń
zdrowotnych (załącznik nr 2 do rozporządzenia).
Lokal przystosowany do prowadzenia działalności leczniczej
wymaga zatwierdzenia przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Wniosek o wydanie decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń
i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą powinien
zawierać: dane dotyczące wnioskodawcy-podmiotu leczniczego (adres
siedziby, nr telefonu kontaktowego, NIP, REGON), rodzaj działalności
leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w przypadku praktyki
lekarskiej, zakres przewidywanych świadczeń medycznych (np. dla
gabinetu pediatrycznego, wraz z kodami resortowymi–HC.1.3.3. leczenie
ambulatoryjne specjalistyczne 28 pediatria)10.

9

M. Bielecki, Wymagania przestrzenno-budowlane dla pomieszczeń przychodni
lekarskiej, cz. I, Nieruchomości, 11/2014,
http://czasopisma.beck.pl/nieruchomosci/artykul/wymagania-przestrzennobudowlane-dla-pomieszczen-podmiotu-leczniczego-cz-i/, dostęp 22.06.2017.
10
M. Bielecki, Wymagania przestrzenno-budowlane dla pomieszczeń podmiotu
leczniczego, cz. I, Nieruchomości, 12/2014,
http://czasopisma.beck.pl/nieruchomosci/artykul/wymagania-przestrzennobudowlane-dla-pomieszczen-podmiotu-leczniczego-cz-i/, dostęp 22.06.2017
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Od odmownej decyzji organów inspekcji sanitarnej przysługuje
odwołanie do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na
zasadach ogólnych określonych w art. 127–140 KPA11. Środek zaskarżenia musi być wniesiony w terminie 14 dni do organu pierwszej
instancji, który wraz z aktami postępowania przekazuje go organowi
odwoławczemu. Od decyzji państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego (organu II instancji) służy skarga do wojewódzkiego sądu
administracyjnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia
2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wnoszona za jego pośrednictwem.
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej
Zakładając gabinet, w którym lekarz leczy osobiście i nie
zatrudnia dodatkowego personelu, należy wybrać formę prawną, jaką jest
indywidualna działalność gospodarcza. Jest to podstawowa forma
prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce, która nie wymaga rozbudowanej
księgowości. Decydując się na taką formę, należy dokonać rejestracji,
czyli wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (art. 14 u.s.d.g.). Stosowny wniosek może być złożony
w urzędzie gminy na formularzu CEIDG-1 lub za pośrednictwem
platformy ePUAP, podpisu elektronicznego lub bankowości
internetowej 12 . Jest to jednak dopiero początek drogi. W przypadku
rejestracji elektronicznej można jednocześnie zgłosić się do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych wypełniając formularz ZUS-ZUA rejestrując
się jako płatnik składek.
Wypełnianie stosownych dokumentów wymaga uprzedniego
przygotowania biznesplanu i wiedzy na temat potencjalnych przychodów.
Jest tak dlatego, że wypełniając wniosek należy wybrać formę
opodatkowania (podatek liniowy lub podatek progresywny) i czas
rozliczeń (miesięczny lub kwartalny), o czym będzie szerzej mowa
w rozdziale VI.

11

ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. Nr 30, poz. 168).
12
https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/jak-zalozyc-firme-zalozeniedzialalnosci-gospodarczej#scenariusz-przez-internet, dostęp 22.06.2017.
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Rejestracja spółki
Przedstawiona w poprzednim rozdziale forma działalności nie
jest jedyną, art. 5 ust. 2 pkt 1) u.d.l. przewiduje także możliwość
prowadzenia grupowej praktyki lekarskiej w formie spółki cywilnej,
spółki jawnej lub partnerskiej. Spółka cywilna nie posiada odrębnej
osobowości prawnej i wymaga, aby wszyscy wspólnicy spółki dokonali
rejestracji opisanej w rozdziale IV – przedsiębiorcami są wspólnicy a nie
spółka. Powołanie spółki jawnej lub partnerskiej oznacza zawiązanie
nowej osoby prawnej – osobowej spółki prawa handlowego.
Założenie spółki jawnej wymaga przygotowania i podpisania
przez wspólników umowy spółki, a następnie wpisania jej do Krajowego
Rejestru Sądowego. Umowa spółki jawnej powinna, stosownie do art. 25
k.s.h.13, zawierać: firmę, składającą się z nazwisk wszystkich lub niektórych wspólników, siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez
każdego wspólnika i ich wartości, przedmiot działalności spółki –
działalność leczniczą, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Umowa
spółki musi być zawarta w formie pisemnej.
Następnie należy zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze
Sądowym na zasadzie art. 251 k.s.h., a obowiązek rejestracyjny ciąży na
każdym wspólniku. Jeżeli pod wnioskiem do KRS podpiszą się wszyscy
wspólnicy, nie jest konieczne załączanie do wniosku zgody wspólników
uprawnionych do reprezentowania spółki. W postępowaniu przed sądem
rejestrowym obowiązują formularze. Dane rejestracyjne zostaną przekazane przez sąd rejestrowy do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i ZUS oraz rejestru REGON, informacje
te pozwolą nadać NIP i REGON zarejestrowanej spółce. Ponadto
wspólnicy są zobowiązani zgłosić się do ZUS jako płatnicy składek.
Spółka partnerska jest spółką osobową przeznaczoną dla osób
wykonujących wolny zawód 14 w spółce, która ma osobowość prawną.
Podobnie jak w przypadku spółki jawnej, założenie spółki partnerskiej
wymaga podpisania umowy spółki i wpisu do KRS. Wymagania stawiane
spółce partnerskiej są analogiczne do tych obowiązujących spółkę jawną.

13

ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr
94, poz. 1037), zwany dalej k.s.h.
14
J. Strzępka, Art. 86. w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.
Strzępka, wyd. VII, Warszawa 2015, s. 165.
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Opodatkowanie działalności leczniczej
Praktyka lekarska jako indywidualna działalność gospodarcza lub
spółka osobowa podlega opodatkowaniu według zasad ogólnych
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 15 .
Dokonując rejestracji działalności gospodarczej, trzeba wybrać jedną
z form opodatkowania: zasady ogólne – wg skali podatkowej 18% i 32%,
podatek liniowy – 19%, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
karta podatkowa, podatek tonażowy. W przypadku praktyki lekarskiej
ważne jest określenie skali przychodów i na tej podstawie wybór
najwłaściwszej formy opodatkowania.
Wybranie odpowiedniej formy opodatkowania wymaga również
określenia sposobu płacenia podatku według jednej z trzech dostępnych
metod: zaliczki miesięcznej, kwartalnej lub formy uproszczonej.
Zaliczki miesięczne od dochodu realnie uzyskanego to
podstawowy sposób płacenia podatku dochodowego przez podatników
prowadzących działalność gospodarczą (art. 44 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f i 6
u.p.d.o.f.). Podatnik zobowiązany jest do obliczenia i wpłacania na
rachunek właściwego urzędu skarbowego miesięcznej zaliczki na podatek
dochodowy do 20 dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc
poprzedni (przykład: do 20 maja za miesiąc kwiecień).
Lekarz, który wybrał podatek w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych, zobowiązany jest go odprowadzić na rachunek
urzędu skarbowego do 20 dnia następnego miesiąca, natomiast termin
płatności podatku za grudzień upływa wyjątkowo 31 stycznia roku
następnego16.
Rozliczenie kwartalne mogą wybrać podatnicy, którzy za formę
opodatkowania przyjęli skalę podatkową lub podatek liniowy i których
dochody za poprzedni rok nie przekroczyły 4 922 000 złotych. Ten
sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy nie jest typowy, więc
podatnik chcący skorzystać z tego sposobu opłacania podatku musi

15

ustawa z dnia z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350), zwana dalej u.p.d.o.f.
16
art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
(Dz.U. Nr 144, poz. 930).
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zgłosić taką wolę Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Obowiązku tego
należy dopełnić do 20 lutego roku podatkowego.
Informacje podatkowe zawarte w niniejszym rozdziale mają
charakter pomocniczy i wskazują tylko dostępne możliwości. Właściwa
ocena, czy dana forma opodatkowania jest korzystna dla rodzaju
prowadzonej działalności, nie jest możliwa bez analizy konkretnego
biznesplanu.
Ostatnią kwestią jest opodatkowanie usług medycznych
podatkiem od towarów i usług, czyli podatkiem VAT. Usługi w zakresie
opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania
zawodów lekarza i lekarza dentysty są zwolnione z podatku od towarów
i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Forma praktyki lekarskiej i wpis do rejestru praktyk zawodowych
Opisane w rozdziale VI działania wykonać musi każdy
zakładający działalność gospodarczą w Polsce. Różnica związana
z zakładaniem gabinetu lekarskiego związana jest z wymaganiami
stawianymi przez ustawę o działalności leczniczej. Przewiduje ona w art.
5 ust. 2 pkt 1) możliwość wykonywania zawodu przez lekarza w formie
jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka
lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu
wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna
specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub
indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym
ten zakład, bądź w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki
partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska. Praktykę lekarską może
założyć tylko lekarz mający pełne prawo wykonywania zawodu
przyznawane przez Okręgową Radę Lekarską17.
Czym są poszczególne rodzaje praktyki lekarskiej? Już same
nazwy pozwalają zrozumieć różnice dotyczące poszczególnych rodzajów

17

art. 5 in fine u.z.l.l.d.
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praktyk. Na potrzeby niniejszego opracowania należy wymienione
praktyki podzielić w następujący sposób:
1. indywidualna praktyka lekarska i indywidualna specjalistyczna
praktyka lekarska,
2. indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania
i indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie
w miejscu wezwania,
3. indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym
prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna
praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten
zakład.
Praktyki opisane w punkcie pierwszym dotyczą prowadzenia praktyki
lekarskiej w najszerszej formule. Zawarte w punkcie drugim praktyki
przeznaczone są dla lekarzy chcących udzielać świadczeń w miejscu
wezwania, tj. najczęściej w domu pacjenta. Ostatnia grupa praktyk
stanowi novum 18 i przewidziana jest dla lekarzy pracujących w podmiotach leczniczych (na tzw. kontraktach).
Należy zauważyć, że ustawodawca przewidział rozróżnienie na
dwa rodzaje praktyk: ogólne i specjalistyczne. Prawo do posługiwania się
tytułem specjalisty ma lekarz, który ukończył szkolenie specjalizacyjne
w określonej dziedzinie medycyny i złożył z wynikiem pozytywnym
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (art. 16 ust. 1 u.o.z.l.l.d.). Założenie
praktyki specjalistycznej wymaga więc uprzedniego uzyskania tytułu
specjalisty w wybranej dziedzinie medycyny.
Prowadzony przez lekarza w którejkolwiek z powyższych form
gabinet będzie miał charakter podmiotu leczniczego, zaś sama
działalność będzie działalnością leczniczą, która na podstawie art. 16 ust.
1 u.d.l. będzie działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej. Co to oznacza? Prowadzona
działalność będzie musiała spełniać wymogi stawiane jej przez ustawę
dotyczącą działalności leczniczej, przepisy wykonawcze i samorządowe.

18

T. Rek, Art. 5. w: Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, red. M. Dercz,
T. Rek, wyd. II [online]. LEX, 2017 dostęp: 23 czerwca 2017.
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Opisane uprzednio zgłoszenie prowadzenia działalności
gospodarczej nie jest jedynym obowiązkiem rejestracyjnym. Stosownie
do art. art. 5 ust. 1 u.d.l. lekarz, który zarejestrował swój gabinet,
zobowiązany jest do zgłoszenia go także jako podmiotu wykonującego
działalność leczniczą. Organem właściwym dla praktyk lekarskich jest
Okręgowa Rada Lekarska właściwa ze względu na miejsce prowadzonej
działalności. Wniosek powinien zawierać: 1) imię i nazwisko lekarza, 2)
numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania
zawodu lekarza, 3) formę działalności leczniczej i zakres udzielanych
świadczeń zdrowotnych, 4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania
dokumentacji medycznej, w przypadku wykonywania praktyki lekarskiej
wyłącznie w miejscu wezwania, 5) Numer Identyfikacji Podatkowej, 6)
adres do korespondencji oraz 7) posiadane specjalizacje (art. 101 ust. 1
u.d.l.). Do wniosku należy także załączyć opłatę wynoszącą 2%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
ogłaszanego przez Prezesa GUS19. Właściwa Okręgowa Rada Lekarska
ma 30 dni na dokonanie wpisu i dopiero po dokonaniu tego wpisu można
rozpocząć działalność.
Wykonywanie zawodu i samorząd zawodowy
Praktyka lekarska poza diagnozowaniem i leczeniem chorób
związana jest także z wystawianiem stosownych zaświadczeń i recept.
Uzyskanie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich na
formularzach ZUS ZLA lekarz powinien złożyć wniosek o udzielenie
upoważnienia do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Do wniosku,
znajdującego się na formularzu ZUS FZLA, należy załączyć dokument
potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza oraz
pisemne oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania zasady
orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków
wynikających z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa(Dz.U. Nr 60, poz. 636 ze zm.).
Upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich
wydawane jest w formie decyzji administracyjnej od której przysługuje
odwołanie (art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Każdy
lekarz upoważniony przez ZUS do wystawiania zaświadczeń jest
19

na dzień 22 czerwca 2017 roku opłata wynosi 88 złotych za dokonanie wpisu.
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wpisywany do rejestru uprawnionych lekarzy (art. 56 ust. 1 powołanej
ustawy).
W przypadku wystawiania recept, w wyniku nowelizacji
z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 roku,
poz. 1991), zniesiono obowiązek zawierania umów z Narodowym
Funduszem Zdrowia w przedmiocie upoważnienia do wystawiania recept
refundowanych. Obecnie uprawnienie to posiada każdy lekarz na
podstawie posiadanego prawa do wykonywania zawodu, co wynika z art.
2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych
(Dz.U. Nr 122, poz. 696).
Lekarze i lekarze dentyści jako przedstawiciele wolnego zawodu
tworzą korporację należąc do Izb Lekarskich 20 . Członkostwo w samorządzie zawodowym związane jest z uczestnictwem w działalności
samorządowej, a także podporządkowaniem się regułom ustalanym przez
korporację21.
Lekarz zobowiązany jest także do zawarcia umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na zasadzie art. 25 w zw.
z art. 18 u.d.l. Umowa taka obejmuje szkody będące następstwem
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz niezgodnego z prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych22.
Najważniejszym aspektem prowadzenia działalności usługowej,
a taką jest niewątpliwie prowadzenie praktyki lekarskiej, jest
pozyskiwanie pacjentów. W przypadku lekarzy już w XIX wieku
przepisy korporacyjne ograniczały prawo do reklamowania praktyki
lekarskiej23. Kodeks Etyki Lekarskiej w art. 65 przewiduje: „Lekarzowi
nie wolno narzucać swych usług chorym, lub pozyskiwać pacjentów
w sposób niezgodny z zasadami etyki i deontologii lekarskiej oraz
lojalności wobec kolegów”. Przewidziana regulacja znajduje
20

art. 2 in fineoraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach
lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.).
21
art. 8 ww. ustawy.
22
T. Rek, Art. 25. w: Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, red. M.
Dercz, T. Rek, wyd. II [online]. LEX, 2017 dostęp: 25 czerwca 2017.
23
A. Tulczyński, Polskie lekarskie kodeksy deontologiczne, Warszawa 1975, s.
85.
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potwierdzenie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, tj.
w art. 14 u.d.l. Czym jest reklama i jak pogodzić ją z obowiązkiem
informowania pacjenta o świadczonych usługach? W komentarzu
dotyczącym ustawy o działalności leczniczej możemy znaleźć takie oto
wyjaśnienie tego zagadnienia: „Można zatem w uproszczeniu przyjąć, że
podmiot wykonujący działalność leczniczą ma prawo podawać do
publicznej wiadomości obiektywną informację, nie może natomiast
zachęcać do skorzystania z realizowanych w nim świadczeń
zdrowotnych, a w szczególności publicznie informować o promocjach,
zniżkach, rabatach, wysokiej jakości świadczeń, profesjonalizmie
pracowników ani o innych (powszechnie znanych i za ich zgodą)
pacjentach itp.” 24 . Reklamę od informacji odróżnia istniejący element
perswazyjny, który w przypadku reklamy jest podstawą komunikatu.
Prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej może być
kontrolowana na podstawie art. 77 ust. 1 i 2 u.s.d.g., zaś w przypadku
praktyki lekarskiej art. 54 u.z.l.l.d. przyznaje kompetencję do kontroli
praktyki lekarskiej Okręgowej Radzie Lekarskiej, która powołuje zespół
wizytatorów25.
Członkostwo w samorządzie zawodowym wiąże się także
z obowiązkiem opłacania składek członkowskich, które pokrywają
wydatki Izby Lekarskiej.
Podsumowanie
Przygotowanie się do prowadzenia praktyki lekarskiej wymaga
podjęcia szeregu działań związanych z przygotowaniem zaplecza
materiałowego, lokalu, który musi być zaaprobowany przez organy
inspekcji sanitarnej, a następnie dokonania rejestracji podmiotu
prowadzącego działalność – indywidualnej działalności gospodarczej lub
odpowiedniej spółki. Kolejnym niezbędnym krokiem jest zarejestrowanie
praktyki lekarskiej we właściwej Okręgowej Radzie Lekarskiej oraz
zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Właściwe przeprowadzenie procesu rejestracji działalności daje
gwarancję zgodnego z prawem wykonywania praktyki lekarskiej i jest
gwarancją bezpieczeństwa dla pacjentów i dla lekarza.
24

T. Rek, Art. 14. w: Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, red. M.
Dercz, T. Rek, wyd. II [online]. LEX, 2017 dostęp: 25 czerwca 2017.
25
R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2010, s. 110.
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Dostęp do informacji publicznej w działalności
przedsiębiorcy
Access to public information in entrepreneur’sactivity

Abstrakt
Prawo dostępu do informacji publicznej klasyfikowane jest jako
prawo podstawowe, prawo człowieka, prawo obywatelskie i przede
wszystkim prawo polityczne. Aksjologicznie prawo to miało służyć
obywatelom do kontroli władzy, ale w trzech przypadkach będzie
pośrednio lub bezpośrednio dotyczyło przedsiębiorców. Przede
wszystkim dostęp do informacji publicznej może służyć przedsiębiorcom
do pozyskiwania informacji potrzebnych do działalności komercyjnej.
Z drugiej strony prawo to może również pośrednio dotyczyć
przedsiębiorcy, bowiem sama informacja publiczna zawiera czasem
informacje o podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą. Jeśli taką
informację chciałby pozyskać inny podmiot, to przedsiębiorcę będzie
chroniła tajemnica przedsiębiorstwa. Wreszcie w niektórych przypadkach
to sam przedsiębiorca będzie mógł być adresatem wniosku
o udostępnienie informacji publicznej.
Słowa kluczowe:
informacja publiczna, tajemnica przedsiębiorcy, ograniczenie prawa do
informacji, dostęp do informacji
Abstract
The right of access to public information is classified as basic
right, human right, civil law, and above all political. Toxicological law
was about providing government control, but within three years the
administrative divisions were direct. First of all, access to public
information makes sense to gain information about the need for doing
business by entrepreneurs. On the other hand, the law of the entrepreneur
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simply because the public information contains information about the
entities doing business. If others are attached to acquiring information,
entrepreneurs protected by trade secrets. Finally, in some case
entrepreneurs may be the addressee of public information application.
Key words:
public information, business secret, limitation of right to public
information, access to information

Wstęp
Jednym z warunków efektywnego prowadzenia działalności
gospodarczej jest posiadanie informacji, które mogą posłużyć
przedsiębiorcy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jednocześnie
pewne informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
a dotyczące przedsiębiorcy w jego interesie nie powinny być ujawniane
innym podmiotom, w szczególności nie powinny być możliwe do
pozyskania przez podmioty konkurencyjne. Powyższych kwestie stały się
przedmiotem regulacji prawnych, co w szczególności dotyczy regulacji
dotyczących dostępu do informacji publicznej. Przyjęte przez
ustawodawcę rozwiązania zapewniają w tym zakresie zarówno
możliwość pozyskania informacji, jak i mają gwarantować, że informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy w procedurze dostępu do informacji
publicznej nie zostaną pozyskane przez osoby nieuprawnione.
Wniosek przedsiębiorcy
W procedurze dostępu do informacji publicznej przedsiębiorca
najczęściej występuje jako wnioskodawca. Z taką rolą podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą wiążą się istotne wątpliwości,
które zostały częściowo rozwiązane w orzecznictwie sądów administracyjnych i w piśmiennictwie. Do wątpliwości tych należy m.in.
określenie znaczenia celu pozyskania informacji publicznej dla
możliwości jej udostępnienia, wzajemna relacja prawa do informacji
publicznej z prawem do ponownego wykorzystania informacji sektora
publicznego. Cel instytucji dostępu do informacji publicznej nie został
wprost wskazany w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych, choć
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już systematyka Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.1 wskazuje, że jest to
prawo obywatelskie i polityczne2. Analiza procesu ustawodawczego poprzedzającego przygotowanie projektu ustawy zasadniczej prowadzi do
wniosku, że we wszystkich rozpatrywanych wariantach dostęp do
informacji publicznej utożsamiany był z wolnością posiadania
i wyrażania poglądów i przekonań przede wszystkim o charakterze
politycznym 3 . Typowa zaś dla państw Europy Środkowo-Wschodniej
tendencja do konstytucjonalizacji tego prawa była efektem trudnych
doświadczeń historycznych, z których państwa te wyciągnęły wniosek
o konieczności zawarcia w przepisach ustrojowych gwarancji możliwości
prowadzenia oddolnej kontroli władzy przez obywateli. Niewątpliwie
zatem instytucja dostępu do informacji publicznej stworzona została
przede wszystkim jako narzędzie gwarantujące i wspomagające
demokratyczną formę rządów. W taki sposób dostęp do informacji
publicznej przedstawiany jest również we wcześniejszym orzecznictwie
sądów administracyjnych. Podkreśla się w nim, że regulacja
konstytucyjna stworzona została dla „umożliwienia obywatelowi
realnego udziału w życiu publicznym, ale także służy jawności życia
publicznego, określanej potocznie jako przejrzystość działań władzy
publicznej oraz osób wykonujących zadania tej władzy. Prawo to służy
zatem do sprawowania kontroli obywatelskiej nad funkcjonowaniem
władzy publicznej”4. Pomimo powyższego ujęcia aksjologicznego omawianego prawa w regulacji ustawowej precyzującej zasady i warunki
udostępniania informacji publicznej, tj. w ustawie z 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (dalej: udip) 5 nie zawarte zostały
ograniczenia wprost wskazujące, że informacja publiczna może być
pozyskiwana przez wnioskodawców wyłącznie w celu kontroli władz
1

Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr
78, poz. 483).
2
Art. 61 Konstytucji RP regulujący prawo dostępu do informacji publicznej
zawarty został w podrozdziale Wolności i prawa polityczne, zaś ze
sformułowania powyższego przepisu wynika, że jest to przede wszystkim prawo
przysługujące obywatelom.
3
Szerzej na temat wariantów regulacji konstytucyjnych oraz ich aksjologii zob.
T. Górzyńska, Prawo do informacji publicznej kategorią konstytucyjną, [w:]
Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Z badań instytutu nauk
prawnych PAN, red. M. Gulczyński, Warszawa 1995, s. 62-63.
4
Wyrok, Naczelny Sąd Administracyjny, 30 stycznia 2002 r., sygn. akt I OPS
1/05, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2006, nr 2, str. 99.
5
Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z
2016 r. poz. 1764).

53

K. Pawlik: Dostęp do informacji publicznej w działalności przedsiębiorcy

publicznych czy realnej możliwości partycypowania w procesach
decyzyjnych realizowanych w państwie. Również w literaturze zwraca
się uwagę, że eksponowanie kontrolnej i politycznej funkcji prawa do
informacji publicznej powoduje, że „brakuje postrzegania prawa do
informacji jako środka do realizacji swoich osobistych, ekonomicznych,
socjalnych, kulturalnych potrzeb”6. Warto podkreślić, że w art. 1 ust. 1
udip wskazano, że informacja o sprawach publicznych przysługuje
każdemu. Dlatego orzecznictwo sądowe wskazuje na konieczność
szerokiego interpretowania legitymacji do wystąpienia z wnioskiem
o udostępnienie informacji publicznej, wskazując, że wnioskodawcą
może być nie tylko obywatel, a więc osoba fizyczna, ale również osoba
prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej 7 . Przy tak szerokiej interpretacji pojęcia ustawowego pojęcia
„każdego” i przy uwzględnieniu postulatu, że prawo do informacji może
również służyć realizacji interesów ekonomicznych, należy uznać,
że podmiotem uprawnionym do skorzystania z powyższego prawa będzie
również przedsiębiorca.
Ze sprawami dotyczącymi udostępnienia informacji publicznej
przedsiębiorcy wiąże się kwestia oceny celu pozyskania danej informacji.
W działalności podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji
pojawiła się praktyka polegająca na uzależnianiu zakwalifikowania danej
informacji jako publicznej lub niepublicznej od potrzeby, w związku
z którą wnioskodawca występuje o udostępnienie informacji. Wobec
braku ustawowych podstaw do takiej dodatkowej kwalifikacji8 praktyka
taka spotkała się z negatywną oceną w orzecznictwie sądów administracyjnych. W szczególności zwrócono uwagę, że o zaliczeniu
określonej informacji do kategorii informacji publicznej decyduje
spełnienie przesłanek ustawowych a nie ewentualny możliwy sposób
wykorzystania tych informacji w przyszłości9 a w związku z tym co do
zasady nie jest wymagane wskazanie przez wnioskodawcę celu
6

M. Bernarczyk, Funkcje prawa do informacji w polskim porządku prawnym,
[w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim
porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wrocław 2014, s. 370.
7
Wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, 6 marca 2014 r., sygn.
akt II SA/Kr 132/14.
8
Zgodnie z art. 1 ust. 1 udip informacją publiczną jest każda informacja o
sprawach publicznych. Przepis nie wprowadza celu pozyskania informacji jako
przesłanki decydującej o publicznym charakterze informacji.
9
Por. wyrok, Naczelny Sąd Administracyjny, 12 marca 2014 r., sygn. akt I OSK
3026/13.
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pozyskania informacji 10 . Dla kwalifikacji danej informacji jako publicznej nie ma również znaczenia to, kto podjął starania o uzyskanie
informacji11. Co istotne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wskazano, że „nie można uznać, iż fakt zamiaru wykorzystania
uzyskanych informacji w celach komercyjnych winno prowadzić do
uznania, że nie mamy do czynienia z informacją publiczną”12. Z analizy
orzecznictwa sądowego wynika zatem, że nawet zamiar pozyskania
określonych informacji przez przedsiębiorcę dla celów komercyjnych nie
może powodować, że dana informacja pierwotnie kwalifikowana jako
publiczna utraci taką kwalifikację. Dopełnieniem powyższej linii orzeczniczej jest stanowisko wyrażane przez sądy administracyjne, że dana
informacja pozostanie informacją publiczną nawet, jeśli wnioskodawca
zamierza bądź może wykorzystać ją w prowadzonym sporze cywilnym13.
Na marginesie natomiast należy zauważyć, że cel pozyskania informacji
przez przedsiębiorcę nie ma znaczenia dla udostępnienia wnioskowanej
informacji, jeśli jest to tzw. informacja publiczna prosta, tj. której
przygotowanie nie wymaga znacznego nakładu czasu i pracy
pracowników podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji.
Natomiast informacja publiczna przetworzona, choć przez sam fakt
przetworzenia nie traci waloru informacji publicznej, to jej udostępnienie
zostało uwarunkowane wykazaniem przez wnioskodawcę zgodnie z art. 3
ust. 1 pkt 1 udip, że udostępnienie to jest szczególnie istotne dla interesu
publicznego. Warunek ten będzie spełniony w przypadku wykazania, że
informacja jest ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców a jej
uzyskanie stworzy realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych
dla poprawy funkcjonowania organów administracji publicznej i lepszej
ochrony interesu publicznego. W tym ujęciu pozyskanie informacji publicznej przetworzonej przez przedsiębiorcę dla działalności komercyjnej
nie będzie możliwe 14 a przedsiębiorcy nie będzie przysługiwało żadne
roszczenie o udzielenie informacji przetworzonej celem gospodarczego
10

Por. wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 7 marca 2014 r.,
sygn. akt II SAB/Wa 771/13.
11
Por. wyrok, Naczelny Sąd Administracyjny, 20 grudnia 2013 r., sygn. akt I
OSK 1987/13.
12
Wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, 15 października 2015
r., sygn. akt II SAB/Po 81/15.
13
Por. wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 4 marca 2014 r.,
sygn. akt II SAB/Wa 683/13; wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Lublinie, 9 stycznia 2014 r., sygn. akt II SAB/Lu 683/2013.
14
Por. wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, 15 kwietnia 2013
r., sygn. akt IV SA/Gl 75/13.
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jej wykorzystania15, co nie zmienia konstatacji, że informacja publiczna
prosta powinna być dla przedsiębiorcy dostępna bez ograniczeń. Należy
natomiast zasygnalizować potencjalny konflikt prawa do informacji
publicznej realizowanego w trybie udip oraz prawa do ponownego
wykorzystania informacji sektora publicznego realizowanego w trybie
ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego 16 .
Przedstawienie wzajemnych relacji obu instytucji przekracza zakres
przedmiotowy niniejszego rozdziału, natomiast stwierdzić należy, że
aktualny pozostaje sygnalizowany już wcześniej w literaturze problem
braku precyzyjnego uregulowania wzajemnych relacji między tymi
prawami17 pomimo uregulowania od niedawna obu praw w oddzielnych
ustawach.
Tajemnica przedsiębiorcy
Obok prowadzenia postępowania o udostępnienie informacji
publicznej na wniosek przedsiębiorcy innym przypadkiem, w którym
procedura ta dotyczy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
jest wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie informacji przez osobę
trzecią, która zamierza pozyskać informacje również odnoszące się do
przedsiębiorcy. W praktyce przypadki takie nie należą do rzadkości, przy
czym najczęściej wnioskodawca nie zmierza do pozyskania informacji
o konkretnym przedsiębiorcy, lecz do kontroli wydatkowania środków
publicznych a informacje dotyczące przedsiębiorcy mogą być ujawnione
przy okazji takiej oddolnej kontroli podmiotu publicznego. W takiej
sytuacji może dojść do kolizji dwóch wartości: z jednej strony jawności
życia publicznego i jawności wydatkowania środków publicznych,
a z drugiej prywatności osoby fizycznej lub właśnie tajemnicy przedsiębiorcy. W orzecznictwie sądowym konflikt tych wartości w sposób
szczególny ujawnił się przy okazji sporu obywatela z władzami
Warszawy dotyczącego ujawnienia, kiedy i z kim zawarte zostały
określone umowy finansowane przez samorząd ze środków publicznych.
15

Por. G. Wierczyński, Gospodarcze wykorzystanie informacji publicznych w
świetle prawa polskiego i wspólnotowego, „Gdańskie Studia Prawnicze”, 2009,
tom XXI, s. 591.
16
Ustawa z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora
publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352).
17
Por. M. Jaśkowska, Jakość i spójność rozwiązań prawnych w świetle
nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, [w:] Jakość prawa
administracyjnego, red. D. Kijowski, A. Miruć, A. Suwałko-Karetko, Warszawa
2012, s. 56.
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Spór ten znalazł swój finał w 2012 r. przez Sądem Najwyższym18, który
uznał, że poznanie tych informacji przez obywateli nie narusza
prywatności kontrahentów organu administracji publicznej, których
honoraria finansowane są ze środków publicznych. Zwrócono przy tym
uwagę, że poznanie danych podmiotu zawierającego umowę finansowaną
ze środków publicznych jest często ważniejsze niż poznanie samej treści
umowy. Wydany w przedmiotowej sprawie wyrok wskazał nowy
kierunek w orzecznictwie sądowym i jako przyczyniający się do
realizacji zasady jawności życia publicznego spotkał się z aprobatą
w piśmiennictwie 19 . Dotyczył on również nie tylko osób fizycznych
wykonujących usługi na zlecenie podmiotu publicznego, ale również
pośrednio przedsiębiorców również takie usługi wykonujących.
W świetle art. 5 ust. 2 udip prawo do informacji publicznej
podlega ograniczeniu m.in. ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, przy
czym ograniczenie to będzie wyłączone w przypadku rezygnacji przez
przedsiębiorcę z przysługującego mu prawa. Taki sposób wyłączenia
ochrony tajemnicy przedsiębiorcy kwalifikowany jest w literaturze jako
tzw. odwrócona klauzula formalna 20 . Istotnym problemem dotyczącym
ustalenia granic ochrony interesu przedsiębiorcy jest brak ustawowej
definicji tajemnicy przedsiębiorcy w udip. W literaturze oraz
w orzecznictwie wskazuje się na rozwiązanie tego problemu polegające
na odwołaniu się na potrzeby postępowania o udostępnienie informacji
publicznej do pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa21. Powyższa definicja
zamieszczona została w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji22. Krytycy takiego rozwiązania wskazują jednak, że nomenklatura obu pojęć jest różna (tajemnica przedsiębiorcy w udip i tajemnica

18

Por. wyrok, Sąd Najwyższy, 8 listopada 2012 r., sygn. akt I CSK 190/12,
„Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna”2013, nr 5, poz. 67, str. 79.
19
Por. G. Sibiga, Ujawnienie imion i nazwisk osób zawierających umowy
cywilnoprawne z jednostką samorządu terytorialnego – glosa – I CSK 190/12,
„Monitor prawniczy”, 2013, nr 8, s. 61.
20
Por. A. Gryszczyńska, Podstawy prawne ograniczeń jawności w Polsce, [w:]
Jawność i jej ograniczenia. Tom VI. Struktura tajemnic, red. A. Gryszczyńska,
Warszawa 2014, s. 35.
21
M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa
Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 78.
22
Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.
z 2003 r. poz. 1503).
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przedsiębiorstwa w przepisach dotyczących nieuczciwej konkurencji) 23
oraz różne były cele ustanowienia tajemnicy w obu regulacjach 24 .
W przypadku przepisów dotyczących ochrony konkurencji motywem
ustawodawcy było bowiem wyznaczenie czynów nieuczciwej
konkurencji, nie zaś określenie zasad publicznoprawnej ochrony
informacji odnoszącej się do przedsiębiorcy25. Bez względu na wskazane
wyżej wątpliwości posiłkowe posługiwanie się definicją tajemnicy
przedsiębiorstwa przy ustalaniu zakresu znaczeniowego pojęcia
tajemnicy przedsiębiorcy ma obecnie charakter powszechny i znajduje
aprobatę w orzecznictwie sądów administracyjnych.
Zgodnie z definicją zawarta w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości
publicznej informacja techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
jeśli przedsiębiorca podjął działania niezbędne do zachowania ich
w poufności. Tak sformułowana definicja wskazuje na istnienie elementu
materialnego (szczególna treść informacji) i formalnego (podjęcie działań
niezbędnych do zachowania poufności informacji), które powinny
wystąpić jednocześnie. Przy weryfikacji elementu materialnego
konieczne jest potwierdzenie, że rzeczywiście dana informacja posiada
konkretną, choćby minimalną wartość gospodarczą26. Wartość taką dla
przedsiębiorcy dana informacja będzie posiadała, jeśli ewentualne
wykorzystanie jej przez innego przedsiębiorcę zaoszczędziłoby mu
wydatków, zwiększyło zyski lub pozwoliło pozyskać nowych klientów27.
W tym zakresie nie może być uznane za wystarczające jedynie
oświadczenie zainteresowanego przedsiębiorcy, że uznaje daną
informację za objętą tajemnicą przedsiębiorstwa. Samo bowiem
zastrzeżenie przedsiębiorcy „nie jest przesłanką wystarczająca, jeżeli
informacja nie spełnia kryterium posiadającej waloru wartości
gospodarczej, technologicznej czy organizacyjnej. Niewystarczającym
23

Por. R. Cybulska, J. Rokicki, Tajemnica przedsiębiorcy w ustawie o dostępie
do informacji publicznej oraz w postępowaniu o zamówienie publiczne,
„Przegląd Prawa Publicznego”, 2016, nr 10, s. 63.
24
Por. A. Piskorz-Ryń, Dostęp do informacji publicznej – zasady konstrukcyjne
ustawy, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, Nr 4/2002, s. 213-214.
25
Por. A. Gryszczyńska, op. cit., s. 35.
26
Por. wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, 21 lipca 2016
r., sygn. akt II SA/Bk 343/16.
27
Por. wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 11 kwietnia
2014 r., sygn. akt II SA/Wa 2411/13.
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jest powołanie się jedynie na tajemnicę przedsiębiorcy, bez
szczegółowego rozwinięcia, w jakim aspekcie tajemnicę tę należałoby
oceniać. Aby określone informacje mogły zostać objęte tajemnicą
przedsiębiorcy muszą ze swojej istoty dotyczyć kwestii, których
ujawnienie obiektywnie mogłoby wpłynąć na sytuację przedsiębiorcy”28.
Przy analizie elementu materialnego słusznie zwraca się niekiedy uwagę,
że pojęcie tajemnicy przedsiębiorcy stosowane w udip powinno jednak
być interpretowane szerzej niż pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa,
a obejmować poza informacjami technicznymi, technologicznymi czy
innymi o wartości gospodarczej także poufne wiadomości związane
z prowadzeniem przedsiębiorstwa, konkretnymi czynnościami czy
zwyczajami panującymi w przedsiębiorstwie29. Również w orzecznictwie
sądowym widoczny jest pogląd, że w pewnych przypadkach także
informacje niemające gospodarczej wartości mogą być uznane za
tajemnicę przedsiębiorcy, choć formalnie nie spełniają one definicji
tajemnicy przedsiębiorstwa30. Tym samym pomimo podobieństwa kategoria tajemnicy przedsiębiorcy może być uznana za szerszą do kategorii
tajemnicy przedsiębiorstwa.
Drugim, formalnym elementem definicyjnym tajemnicy
przedsiębiorstwa jest podjęcie przez samego przedsiębiorcze uprzednich
działań mających na celu utrzymanie określonych informacji
w poufności. W tym celu podmiot, którego dane dotyczą, powinien
w sposób wyraźny przedstawić swoją wolę podmiotowi zobowiązanemu
do udostępnienia informacji, a stosowne oświadczenie powinno być
złożone uprzednio, tj. jeszcze przed skierowaniem wniosku
o udostępnienie informacji publicznej zawierającej dane objęte tajemnicą
przedsiębiorcy31. Wola przedsiębiorcy w tym zakresie może zostać wyrażona w umowie zawartej z podmiotem zobowiązanym do udostępnienia
informacji publicznej 32 czy przez odrębne oświadczenie skierowane do
28

Wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, 6 listopada 2015 r., sygn.
akt II SA/Łd 748/15.
29
Por. M. Banasik, Ograniczenia prawa do informacji – zagadnienia wybrane
na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, „Przegląd Prawa
Publicznego”, nr 5/2012, s. 24.
30
Por. wyrok, Naczelny Sąd Administracyjny, 5 kwietnia 2013 r., sygn. akt I
OSK 192/13.
31
Ibidem.
32
Stosowne klauzule dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorcy są najczęściej
zawierane w umowach dotyczących świadczenia usług na rzecz podmiotu
publicznego przez przedsiębiorcę.
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tego podmiotu. W interesie przedsiębiorcy pozostaje wyrażenie powyższej woli w najwcześniejszym możliwym momencie, bowiem w
odróżnieniu od przesłanki ochrony prywatności osoby fizycznej, ochrona
tajemnicy przedsiębiorcy uzależniona jest od aktywności samego
zainteresowanego a podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji
publicznej nie ma obowiązku zwracać się do przedsiębiorcy w sprawie
wyrażenia zgody na udostępnienie informacji nawet, jeśli doszedłby do
przekonania, że informacja może zawierać tajemnicę przedsiębiorcy.
Należy przy tym pamiętać, że choć zastrzeżenie przedsiębiorcy
wskazujące na chęć zachowania w poufności pewnych informacji jest
konieczne dla uruchomienia prawnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, to organ zobowiązany do udostępnienia informacji
publicznej nie może wyłącznie na podstawie takiego zastrzeżenia
odmówić udostępnienia informacji33. Powinien natomiast dokonać samodzielnej oceny charakteru informacji i zweryfikować, czy ze względu na
jej treść konieczne jest zastosowanie ochrony wynikającej z kwalifikacji
tajemnicy przedsiębiorcy34. Może się przy tym okazać, że ze względu na
stopień fachowości informacji i brak odpowiedniej wiedzy do dokonania
właściwej kwalifikacji przez organ zobowiązany do udostępnienia
informacji konieczne stanie się powołanie biegłego35. Jeśli w toku takiej
weryfikacji okazałoby się, że zastrzeżona informacja nie dotyczy
tajemnicy przedsiębiorcy, to takie zastrzeżenie zostanie uznane za
bezskuteczne a podmiot zobowiązany będzie mógł udostępnić informację
także wbrew woli przedsiębiorcy 36 . Istotnym dopełnieniem elementu
formalnego polegającego na wyrażeniu woli przez przedsiębiorcę
zachowania w poufności dotyczących go informacji jest brak
wcześniejszego upublicznienia tej informacji37. Nie istnieje bowiem aksjologiczne uzasadnienia dla ochrony informacji, która już jest informacją
jawną. W orzecznictwie zwraca się przy tym uwagę, że nie traci

33

Por. R. Cybulska, J. Rokicki, op. cit., s. 64.
Por. wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, 9 czerwca 2014 r.,
sygn. II SAB/Łd 50/14.
35
Por. J. Taczkowska-Olszewska, Dostęp do informacji publicznej w polskim
systemie prawnym, Warszawa 2014, s. 241.
36
Por. wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, 6 września 2013 r.,
sygn. akt II SA/Łd 533/13; wyrok, Naczelny Sąd Administracyjny, 28
października 2016 r., sygn. akt I OSK 603/15.
37
Por. wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 13 maja 2014 r.,
sygn. akt II SA/Wa 388/14.
34
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charakteru tajemnicy informacja, o której wie pewne ograniczone grono
zobowiązanych do dyskrecji38.
Co do zasady ustalenie, że wnioskowana informacja zawiera
również informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy powinno
powodować, że wydana zostanie na podstawie art. 16 udip decyzja
o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Ponieważ w niektórych
przypadkach podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji
może być sam przedsiębiorca, to w takim przypadku dopuszczalne będzie
wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji we własnej sprawie
przez samego przedsiębiorcę39.
Przedsiębiorca adresatem wniosku
W niektórych przypadkach również przedsiębiorca będzie mógł
być podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej na
wniosek. W art. 4 udip zawarty został przykładowy katalog podmiotów
zobowiązanych do udostępnienia informacji, do których zaliczono inne
niż organy władzy publicznej podmioty wykonujące zadania publiczne.
W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że katalog ten nie ma charakteru
zamkniętego, tj. również inne, niewymienione w nim wprost podmioty
powinny udostępniać obywatelom informację publiczną, jeżeli tylko
podmioty te wykonują zadania publiczne 40 . Nałożenie na te podmioty
obowiązku udostępniania informacji publicznej świadczy o zastosowaniu
przez polskiego ustawodawcę tzw. kryterium funkcjonalnego przy
ustalaniu podmiotów zobowiązanych, bowiem o obowiązku realizacji
wniosków dostępowych decyduje wykonywanie przez podmioty
niebędące organami władzy publicznej faktycznie pewnych prerogatyw
tej władzy41. Dla ustalenia, czy w konkretnym przypadku dany podmiot
może zostać zakwalifikowany według kryterium funkcjonalnego jako
zobowiązany do udostępnienia informacji, istotne znaczenie ma
wypracowana linia orzecznicza sądów administracyjnych. Zaakcentowano w niej, że realizacja zadań publicznych nie może dotyczyć
38

Por. wyrok, Sąd Najwyższy, 6 czerwca 2003 r., sygn. akt IV CKN 211/01.
Por. wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, 30 czerwca 2011
r., sygn. akt II SAB/Gd 17/11.
40
Por. M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do
informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 52-53.
41
Por. G. Sibiga, Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i
standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii
Europejskiej, Warszawa 2013, s. 22-23.
39
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zaspokajania potrzeb ograniczonego grona odbiorców42, bowiem zadania
publiczne są przedsięwzięciami służącymi ogółowi, mającymi na
względzie dobro ogółu, zwykle realizowane w sposób ciągły a efekty
realizacji tych zadań są dostępne publicznie43. Jako dodatkowe kryterium
przy ustalaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji
publicznej wskazuje się fakt dysponowania przez dany podmiot
majątkiem publicznym, bowiem dysponowanie tym majątkiem zawiera
się w wykonywaniu zadań publicznych44. Prawo do informacji publicznej
bowiem „podąża za publicznym mieniem i osoby uprawnione mogą
żądać informacji od każdego, kto takim mieniem zarządza lub z niego
korzysta”45. Przyjęcie powyższych kryteriów pozwala potwierdzić tezę,
że również przedsiębiorca realizujący pewne zadania należące do zadań
publicznych lub/i dysponujący w swojej działalności majątkiem
publicznym może być adresatem wniosku o udostępnienie informacji
publicznej. Do przedsiębiorców, których obowiązek udostępniania
informacji publicznych został potwierdzony w orzecznictwie sądowym
należą m.in. przedsiębiorcy telekomunikacyjni 46 czy przedsiębiorcy 47 .
Przedsiębiorcy zobowiązani do udostępnienia informacji publicznej,
podobnie jak organy administracji publicznej, w przypadku skutecznego
złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej powinni
prowadzić w tej sprawie postępowania w trybie udip, w szczególności
zgodnie z art. 17 ust. 1 udip przedsiębiorcy tacy zobowiązani są do
przestrzegania przepisów dotyczących terminu rozpatrzenia sprawy i są
uprawnieni do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku
zaistnienia negatywnej przesłanki udostępnienia, np. potrzeby ochrony
tajemnicy przedsiębiorcy48.

42

Por. uchwała, Naczelny Sąd Administracyjny, 11 kwietnia 2005 r., sygn. I
OPS 1/05.
43
Por. wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, 5 czerwca 2014
r., sygn. akt II SAB/Kr 138/14.
44
Por. T. Sibiga, op. cit., s. 23.
45
Por. wyrok, Naczelny Sąd Administracyjny, 17 października 2013 r., sygn. akt
I OSK 952/13.
46
Por. wyrok, Naczelny Sąd Administracyjny, 9 grudnia 2015 r., sygn. akt I
OSK 2540/14.
47
Por. wyrok, Naczelny Sąd Administracyjny, 9 stycznia 2015 r., sygn. akt I
OSK 230/14.
48
Por. wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 4 września 2014
r., sygn. akt II SAB/Wa 387/14.

62

K. Pawlik: Dostęp do informacji publicznej w działalności przedsiębiorcy

Podsumowanie
Pomimo politycznego charakteru prawa do informacji publicznej,
które z założenia służyć miało oddolnej kontroli władzy przez obywateli,
to omawiane prawo ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców. Przede
wszystkim przedsiębiorcy sami mogą korzystać z powyższego prawa
celem pozyskania informacji potrzebnych dla racjonalnego podejmowania decyzji gospodarczych. Zamiar wykorzystania informacji dla
celów osobistych czy gospodarczych nie powoduje, że określona
informacja przestaje być informacją publiczną. Motywacja
wnioskodawcy jest natomiast brana pod uwagę w przypadku podjęcia
próby pozyskania tzw. informacji publicznej przetworzonej, której
udostępnienie uwarunkowane jest wykazaniem istnienia szczególnie
uzasadnionego interesu publicznego. Sam przedsiębiorca, który wykonuje zadania publiczne lub korzysta z majątku publicznego może być
również adresatem wniosku o udostępnienie informacji. Wreszcie
wnioskowana od innego niż przedsiębiorca podmiotu przez osobę trzecią
informacja może dotyczyć przedsiębiorcy. W tym ostatnim przypadku
stwierdzenie, że informacja obejmuje tajemnicę przedsiębiorcy, może
prowadzić do odmowy udostępnienia informacji, jeśli przedsiębiorca
uprzednio poczynił odpowiednie starania dla utrzymania dotyczących go
informacji w poufności.
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Przekształcenie formy prowadzenia działalności
gospodarczej przez osobę fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością
Transformation of the form of a business operated by a natural
person conducting business activities into a single-person limited
liability company [English for jednoosobowa spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością]

Abstrakt
Przepisami ustawy z dnia 25.03.2011 r. o ograniczeniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadzono zmiany
do szeregu ustaw, w tym do Kodeksu spółek handlowych, gdzie dodano
w dziale III rozdział 6 (artykuły od 5841 do 58413), którego regulacja daje
możliwość przekształcenia formy jednoosobowej działalności
gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną w jedną z dwóch form
jednoosobowych spółek kapitałowych prawa handlowego (jednoosobową
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub jednoosobową spółkę
akcyjną). Przekształcenie to polega na zachowaniu ciągłości prawnej
przypominającej zasadę kontynuacji, a zarazem pozwala przedsiębiorcy
na zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej, która wcześniej
możliwa była poprzez wniesienie przedsiębiorstwa przedsiębiorcy
jednoosobowego do spółki prawa handlowego.
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Słowa kluczowe:
Procesy transformacyjne, działalność gospodarcza, osoba fizyczna,
jednoosobowa
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością,
odpowiedzialność w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Abstract
The provisions of the act of 25.03.2011 on reduction of
administrative barriers to citizens and entrepreneurs introduced
amendments to a number of acts, including to the Polish Code of
Commercial Companies, whose section III was extended by chapter 6
(articles from 5841 to 58413), whose regulation makes it possible to
transform a sole proprietorship operated by a natural person into one of
the two types of a single-person companies (i.e. jednoosobowa spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością [≈single-person limited liability
company] and jednoosobowa spółka akcyjna [≈single-person joint stock
company]). The said transformation involves maintaining legal continuity
on a basis similar to the principle of going concern assumption, and lets
entrepreneurs change the form of running their business, which was
earlier possible to do by making an in-kind contribution of the company
of a sole trader to a commercial law company.
Key words:
Transformation processes, business activity, natural person, single-person
limited liability company, liability in a limited liability company.

Wstęp
W uzasadnieniu do ustawy z dnia 25 lutego 2011 roku
o
ograniczaniu
barier
administracyjnych
dla
obywateli
i przedsiębiorców1, już na wstępie możemy przeczytać, iż „niezbędnym
warunkiem powodzenia i dobrobytu jest wolność, zwłaszcza wolność
gospodarcza”2. Mowa tutaj o wolności gospodarczej, która w art. 20 i 22
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 3 została podniesiona do rangi
1

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla
obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622 ze zm.).
2
Strona internetowa Sejmu RP, http://sejm.gov.pl, „ Druk nr 3656”, dostęp
20.06.2017.
3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr
78, poz. 483).
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zasady konstytucyjnej i stanowi podstawę ustroju gospodarczego
w Polsce. Nie sposób jednak w dzisiejszym świecie mówić o wolności
bez jakichkolwiek granic, których wprowadzenie zgodnie z art. 22
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dopuszczalne jest tylko w drodze
ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Wspomniana
ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli
i przedsiębiorców miała odmienny cel, a mianowicie poszerzenie granic
wolności gospodarczej.
Nowelizacja do Kodeksu spółek handlowych 4 na mocy wyżej
wymienionej ustawy wprowadziła możliwość przekształcenia formy
jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę
fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową prawa handlowego.
Oznacza to, że osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą we
własnym imieniu na mocy przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku
o swobodzie działalności gospodarczej 5 może w drodze postępowania
transformacyjnego
zmienić
formę
prowadzenia
działalności
w jednoosobową spółkę kapitałową. Przed nowelizacją przekształcenie
tego typu mogło nastąpić poprzez wniesienie przedsiębiorstwa
przedsiębiorcy jednoosobowego do nowo zawiązanej przez niego spółki
prawa handlowego, jako wkład niepieniężny (aport). Widoczny tutaj brak
następstwa prawnego wiązał się ze znacznymi trudnościami, między
innymi koniecznością ponownego uzyskania nowych zezwoleń, koncesji,
zawarciem nowych umów z dotychczasowymi kontrahentami i nie
odpowiadało obecnemu stopniowi rozwoju gospodarczego. Z dniem
wejścia w życie ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla
obywateli i przedsiębiorców wyżej wymienione niedogodności zostały
zlikwidowane, a co za tym idzie granice wolności gospodarczej zostały
poszerzone.
1. Zakres podmiotowy przekształcenia
Zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych
przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu
działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, zwany przedsiębiorcą przekształcanym, może przekształcić

4

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
2016, poz. 1578 t. j.).
5
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
2016, poz. 1829 t. j.).
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formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową,
w ustawie zwaną spółką przekształcaną.
Spółką przekształcaną, o której mowa wyżej, może być
jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej:
jednoosobowa spółka z o.o.) lub jednoosobowa spółka akcyjna. Dalsza
część niniejszego opracowania będzie dotyczyła przekształcenia
w jednoosobową spółkę z o.o.
Procesowi przekształcenia w niniejszym postępowaniu ulega nie
sam podmiot (osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą jednoosobowym,
prowadząca działalność gospodarczą), ale raczej struktura przeznaczona
do prowadzenia działalności gospodarczej, czyli przedsiębiorstwo
w znaczeniu przedmiotowym. Osoba fizyczna nie traci bowiem w skutek
przekształcenia swej podmiotowości prawnej, lecz podmiotowość
gospodarczą 6 . Zgodnie z brzmieniem art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna
i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą. Osoba fizyczna w procesie przekształcenia traci
jedynie przymiot przedsiębiorcy, którym staje się jednoosobowa spółka
z o.o., jako spółka posiadająca osobowość prawną. Osoba fizyczna
wcześniej prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą obecnie
jest jedynie wspólnikiem nowo powstałej spółki z o.o. i dysponuje
prawami i obowiązki przysługującymi z tego tyłu.
Jednoosobowa spółka z o.o. jest specyficzną odmianą spółki
z o.o. 7 , której możliwość tworzenia przewiduje art. 151 § 1 Kodeksu
spółek handlowych, z małym wyjątkiem, który zawarty został w § 2.
Zgodnie z jego brzmieniem spółka z o.o. nie może być zawiązana
wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. Ma to na celu uniemożliwienie tworzenia tzw.
„pustych” spółek, których zawiązywanie ma na celu uniknięcie
odpowiedzialności majątkowej przez spółkę zawiązującą. Dopuszczalne
zatem jest tworzenie jednoosobowych spółek z o.o. jako spółek
pierwotnych oraz jako spółek wtórnych8. Przykładem spółki wtórnej jest
6

A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2016, s. 573.
Na temat specyfiki jednoosobowej spółki z o.o. zob. S. Włodyka, [w:] S.
Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, t. 2, s. 1389-1441.
8
Tak też, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. 2, Warszawa
2016, s. 268.
7
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spółka powstała w wyniku przejęcia wszystkich udziałów spółki
wieloosobowej przez jednego wspólnika, natomiast przykładem spółki
pierwotnej może być omawiana tutaj spółka utworzona w wyniku
przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej.
W jednoosobowej spółce z o.o. wszystkie udziały należą do jedynego
wspólnika, który zgodnie z art. 156 Kodeksu spółek handlowych
wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu
wspólników zgodnie z przepisami działu I, które dotyczą regulacji spółki
z o.o., z tym że przepisy o zgromadzeniu wspólników stosuje się
odpowiednio. Ponadto jedyny wspólnik może pełnić zarazem funkcję
jedynego członka zarządu, co da mu możliwość sprawowania pełnej
kontroli nad prowadzoną spółką. Takie rozwiązania pozwala na dalsze
samodzielne prowadzenie działalności przedsiębiorstwa przez osobę
fizyczną, która wcześniej jako osoba prowadząca jednoosobową
działalność gospodarczą we własnym imieniu miała pełnię władzy
w zarządzaniu swym przedsiębiorstwem w tej strukturze. Oczywiście
wiąże się to rozszerzeniem odpowiedzialności jedynego wspólnika
pełniącego funkcję jednoosobowego zarządu, o której mowa będzie
w dalszej części opracowania.
Kodeks spółek handlowych zawiera szczególne uregulowania
dotyczące jednoosobowej spółki z .o.o., które wskazują na różnice w jej
funkcjonowaniu w odniesieniu do zwykłej spółki z o.o.9
2. Zakres przedmiotowy przekształcenia
Przedmiotem przekształcenia, jak już była o tym mowa we
wcześniejszym rozdziale, jest struktura przeznaczona do prowadzenia
działalności gospodarczej z jednoosobowej działalności gospodarczej
prowadzonej we własnym imieniu na formę jednoosobowej spółki
kapitałowej prawa handlowego. Strukturą przeznaczoną do prowadzenia
działalności gospodarczej nazywamy przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo,
w znaczeniu art. 551 Kodeksu cywilnego10, jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do
prowadzenia działalności gospodarczej. Dalej wymienione zostają
9

Zestawienie przepisów odnoszących się wyłącznie do jednoosobowej spółki z
o.o. oraz przepisów, które nie znajdują zastosowania względem tej spółki zob.
W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. 2, Warszawa 2016, s.
268-272.
10
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459
t. j.)
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przykładowe składni wchodzące w skład przedsiębiorstwa, czyli
w szczególności: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub
jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów
i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub
ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości
wynikające z innych stosunków prawnych; 4) wierzytelności, prawa
z papierów wartościowych i środki pieniężne; 5) koncesje, licencje
i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyliczenie zawarte w art.
551 Kodeksu cywilnego nie ma charakteru zamkniętego, a świadczy
o tym użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”,
a zatem w skład przedsiębiorstwa mogą wchodzi składni niewymienione
wprost w powyższym przepisie.
Z punktu widzenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową
działalność gospodarczą we własnym imieniu, nowelizacja wprowadzona
do Kodeksu spółek handlowych, na mocy której dodano Rozdział 6 do
Tytułu IV Działu III, wprowadziła istotne zmiany umożliwiające
rzeczywiste przekształcenie formy prowadzonego przedsiębiorstwa.
Wcześniejsza praktyka polegająca na zawiązaniu spółki kapitałowej
prawa handlowego i wniesieniu do niej w formie wkładu niepieniężnego
całego dotychczasowego przedsiębiorstwa, nie obejmowała w skutkach
zachowania ciągłości prawnej. Koniecznym było uzyskanie przez nowo
zawiązaną spółkę odpowiednich zezwoleń, koncesji czy też zawarcie
nowych umów z kontrahentami. Przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w kapitałową spółkę prawa handlowego oparte jest na
zachowaniu ciągłości prawnej przypominającej zasadę kontynuacji11, co
wprowadza znaczące ułatwienie w obowiązujących przepisach dla
przedsiębiorców myślących o procesie transformacyjnym dotychczasowej struktury przedsiębiorstwa. Zgodnie z brzmieniem art. 5842
Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują
wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego i pozostaje
ona podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które
zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że
ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi
11

A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2016, s. 573.
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inaczej. W związku z tym, że w omawianym procesie faktycznemu
przekształceniu podlega przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym,
a nie sam podmiot, w doktrynie wskazuje się, że zachodzi tutaj raczej
quasi-kontynuacja, aniżeli klasyczna zasada kontynuacji12 , czy też sukcesja uniwersalna wskazana w uzasadnieniu do projektu ustawy13 nowelizującej. Klasyczna zasada kontynuacji polega na tym, że po
przeprowadzonym procesie przekształcenia mamy do czynienia nie
z dwoma różnymi podmiotami prawa, a z tym samym podmiotem prawa,
lecz w nowej szacie prawnej. Kontynuacja opiera się na fikcji prawnej
tożsamości personalnej podmiotu przekształcanego i przekształconego.
Podmiot taki staje się podmiotem ("przysługują mu") wszystkich praw
i obowiązków przekształconego 14 . Nie możemy również mówić tutaj
o zachodzeniu sukcesji uniwersalnej, która wiąże się z przejściem praw
i obowiązków z poprzednika (który przestaje istnieć) na następcę
prawnego. Jak już to zostało wyjaśnione powyżej, osoba fizyczna traci
jedynie w procesie przekształcenia podmiotowość gospodarczą, lecz dalej
istnieje jako podmiot prawa, co dyskwalifikuje omówioną wyżej
sukcesję, jako zachodzącą w postępowaniu transformacyjnym15. Reasumując spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki
przedsiębiorcy przekształcanego w związku działaniem tzw. quasikontynuacji16, której działanie doznaje jednak wyjątku w przypadku ulg
podatkowych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego,
przyznanych osobie fizycznej wykonującej we własnym imieniu
działalność gospodarczą i nieprzechodzących na jednoosobową spółkę
kapitałową powstałą w procesie transformacji17.
3. Wymogi oraz przebieg procesu przekształcenia
Wymogi
dotyczące
przekształcenia
przedsiębiorstwa
przedsiębiorcy jednoosobowego w jednoosobową spółkę z o.o. określa
art. 5845 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z nim wymaga się:
1) sporządzenia
planu
przekształcenia
przedsiębiorcy
wraz
12

Patrz, Ibidem.
Strona internetowa Sejmu RP, http://sejm.gov.pl, „ Druk nr 3656”, dostęp
20.06.2017.
14
A. Kidyba, Komentarz aktualizowany …, 2017, Lex, dostęp 20.06.2017.
15
Na temat quasi-kontynuacji zob. Ibidem.
16
Zob. Wyrok SA w Szczecinie z dnia 10 marca 2016 roku, I ACa 45/16. Lex nr
244443, dostęp 20.06.2017.
17
Zob. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 10 grudnia 2015 roku, I SA/Ke 686/15,
niepubl.
13
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z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta; 2) złożenia
oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy; 3) powołania członków
organów spółki przekształconej; 4) zawarcia umowy spółki albo
podpisania statutu spółki przekształconej; 5) dokonania w rejestrze
wpisu
spółki
przekształconej
i
wykreślenia
przedsiębiorcy
przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
Najważniejszym
wymogiem
dotyczącym
procesu
transformacyjnego
jest
sporządzenie
planu
przekształcenia
przedsiębiorcy, który musi nastąpić w formie aktu notarialnego, zgodnie
z art. 5846 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast jeśli chodzi
o wymagania co do samej treści planu, to powinien on zawierać co
najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy
przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym
sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. Jednak jak zauważył
prof. Andrzej Kidyba18, nie są to jedyne, minimalne wymagania co do
omawianego planu. Powinien on ponadto wskazywać określenie rodzaju
spółki, w którą nastąpi przekształcenie oraz wskazanie wartości i liczby
udziałów lub akcji w spółce przekształcanej. Dodatkowo, zgodnie z § 2
art. 5847, do planu załącza się projekt oświadczenia o przekształceniu
przedsiębiorcy, projekt aktu założycielskiego (statutu), wycenę
składników majątku (aktywów i
pasywów)
przedsiębiorcy
przekształcanego, sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów
przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym
sporządzenie
planu
przekształcenia
przedsiębiorcy.
Drugim równie istotnym wymogiem jest złożenie oświadczenie
o przekształceniu przedsiębiorcy w formie aktu notarialnego, w którym
zostaną określone: typ spółki, w jaki zostaje przekształcony
przedsiębiorca; wysokość kapitału zakładowego (w przypadku
jednoosobowej spółki z o.o. kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej
5 000 złotych); zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy
przekształcanemu jako wspólnikowi spółki przekształconej, jeżeli
przyznanie takich praw jest przewidziane; nazwiska i imiona członków
zarządu spółki przekształconej (w przypadku powołania jednoosobowego
zarządu spółki, którego członkiem będzie jedyny wspólnik podaje się
dane dotyczące tego wspólnika).

18

Zob., A. Kidyba, Komentarz aktualizowany …, 2017, Lex, dostęp 20.06.2017.
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Kolejną czynnością wymaganą przez przepisy prawa jest
powołanie członków organów spółki przekształcanej, w omawianym
przypadku będzie to powołanie członków zarządu oraz powołanie rady
nadzorczej, jeżeli jej powołanie zostało przewidziane w umowie spółki
lub jest wymagane przepisami prawa.
Zawarcie umowy spółki albo podpisania statutu spółki
przekształconej stanowi niezbędną czynność, którą w przypadku
jednoosobowej spółki z o.o. dokonuje jedyny wspólnik.
Ostatnią czynnością, która jest podsumowaniem procesu
transformacyjnego, jest złożenie wniosku o wpis przekształcenia do
właściwego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez właściwy miejscowo sąd rejonowy. Zgodnie z art.
58411 wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy
członkowie zarządu spółki przekształconej. Wpis do rejestru ma
charakter konstytutywny i z chwilą jego dokonania przedsiębiorca
przekształcany staje się spółką przekształconą (jest to tzw. dzień
przekształcenia). Dzień przekształcenia jest chwilą, z którą powstają
wszystkie skutki przekształcenia jakie przewidują przepisy prawa. Sąd
rejestrowy ponadto zawiadamia właściwy organ ewidencyjny (przesyła
odpis postanowienia o wpisie spółki przekształconej do rejestru), który
zobowiązany jest z urzędu wykreślić przedsiębiorcę jednoosobowego
przekształconego w jednoosobową spółkę z o.o. z ewidencji działalności
gospodarczej (CEIDG).
W związku z wymogami określonymi w art. 5845 Kodeksu spółek
handlowych można wyróżnić trzy fazy procedury przekształceniowej 19:
1) fazę wstępną; 2) fazę właścicielską; 3) fazę rejestracyjną.
Faza wstępna obejmuje czynności poprzedzające złożenie przez
przedsiębiorcę oświadczenia o przekształceniu i obejmuje sporządzenie
planu przekształcenia przedsiębiorcy. Dodatkowym wymogiem wobec
planu przekształcenia, o którym mowa jest w art. 5848 Kodeksu spółek
handlowych, jest poddanie go badaniu przez biegłego rewidenta
w zakresie poprawności rzetelności. Sąd rejestrowy właściwy według
siedziby przedsiębiorcy przekształcanego wyznacza na wniosek przedsiębiorcy przekształcanego biegłego rewidenta, a w uzasadnionych
przypadkach może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych.
Sporządzenie opinii przez biegłego rewidenta powinno nastąpić na
19

A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2016, s. 574.
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piśmie, w terminie oznaczonym przez sąd, jednak nie dłuższym niż dwa
miesiące.
Faza właścicielska obejmuje złożenie przez przedsiębiorcę
oświadczenia o przekształceniu w spółkę oraz procedury przygotowania
dokumentacji potrzebnej do powstania nowej formy prawnej, w ramach
której ma być prowadzone przekształcane przedsiębiorstwo.
Faza rejestracyjna obejmuje złożenie wniosku o wpis
przekształcenia do rejestru. W tej fazie dokonuje się ponadto jeszcze
jednej czynności, którą zgodnie z brzmieniem art. 58412 Kodeksu spółek
handlowych, jest ogłoszenie o przekształceniu przedsiębiorcy
dokonywane na wniosek zarządu spółki przekształconej. Przekształcenie
przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitałową ogłasza się
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, który jest ogólnokrajowym
urzędowym dziennikiem elektronicznym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń. Wydawanie Monitora Sądowego
i Gospodarczego (które jest dokonywane w formie plików PDF) należy
do zakresu zadań Ministra Sprawiedliwości. Obwieszczenia lub
ogłoszenia dotyczące przedsiębiorców podlegających rejestracji sądowej
powinny zawierać, poza treścią obwieszczenia lub ogłoszenia, oznaczenie
organu rejestracyjnego, datę wpisu do rejestru i numer, pod którym
przedsiębiorca jest zarejestrowany. Nie ma przeszkód, aby
z umowy lub statutu spółki przekształconej wynikał dodatkowo
obowiązek ogłoszenia w inny sposób. Termin złożenia przez spółkę
wniosku o ogłoszenie wynosi dwa tygodnie od dnia wpisu
przekształcenia do rejestru. Po dokonaniu ogłoszenia spółka jest
zobowiązana przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora
Sądowego i Gospodarczego, w którym zamieszczone są ogłoszenia
i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy20.
4. Odpowiedzialność
Zgodnie z art. 58413 Kodeksu spółek handlowych przedsiębiorca
przekształcany odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za
zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez
okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. Oznacza to, że osoba
fizyczna, która przed przekształceniem prowadziła jednoosobową
20

A. Kidyba, Komentarz aktualizowany …, 2017, Lex, dostęp 20.06.2017.
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działalność gospodarczą we własnym imieniu, będzie przez okres 3 lat,
liczony od dnia przekształcenia, odpowiadała wraz z jednoosobową
spółką z o.o. powstałą w procesie transformacji, za zobowiązania
powstałe w trakcie i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
których podmiotem był przedsiębiorca przekształcany. Wierzyciel ma
zatem możliwość zaspokojenia swej wierzytelności zarówno z majątku
spółki przekształconej, jak i z majątku przedsiębiorcy przekształconego
(osoby fizycznej, obecnie będącej tylko wspólnikiem spółki
przekształconej).
Odpowiedzialność, zgodnie z art. 58410 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, ponoszą także osoby działające za przedsiębiorcę
przekształcanego wobec tego przedsiębiorcy, spółki, wspólników oraz
osób trzecich za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem,
sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy lub statutu spółki,
chyba że nie ponoszą winy. Osobami tymi w szczególności są
pełnomocnicy świadczący usługi pomocy prawnej w ramach procesu
transformacyjnego, a ich odpowiedzialność ma charakter solidarny.
W § 2 powołanego wyżej art. 58410, została uregulowana odpowiedzialność przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we
własnym
imieniu
działalność
gospodarczą
(przedsiębiorcy
przekształcanego), który odpowiada wobec spółki, wspólników oraz osób
trzecich za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem,
sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy lub statutu spółki,
chyba że nie ponosi winy. Ostatnią odpowiedzialnością uregulowaną
w art. 58410 § 3 Kodeksu spółek handlowych jest odpowiedzialność
biegłego rewidenta, który odpowiada wobec przedsiębiorcy
przekształcanego za szkody wyrządzone z jego winy, a w przypadku,
gdy sąd rejestrowy wyznaczył kilku biegłych, ich odpowiedzialność jest
solidarna. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności omówionej powyżej
przedawniają się z upływem 3 lat od dnia przekształcenia.
Osoba fizyczna, która w wyniku procedury przekształceniowej
stała się jedynym wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. ponosi
odpowiedzialność majątkową do wysokości wniesionego wkładu na
kapitał zakładowy zawiązanej spółki. W rzeczywistości jego
odpowiedzialność jest ograniczona do wartości wniesionego wkładu do
jednoosobowej spółki z o.o., co związane jest konstrukcją tej spółki.
Spółka z o.o. (zarówno jednoosobowa spółka z o.o., jak i spółka z o.o.,
w której mamy dwu lub więcej wspólników), jako spółka kapitałowa,
czyli osoba prawna, odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania
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zaciągnięte względem osób trzecich21. Zgodnie z tym oraz z art. 151 § 4
Kodeksu spółek handlowych wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania
spółki. Zaznaczyć jednak należy, że wspólnik może odpowiadać wobec
wierzycieli spółki na innej podstawie prawnej22.
W jednoosobowej spółce z o.o. jedyny wspólnik może być
jednocześnie jedynym członkiem zarządu. Jest to charakterystyczne
zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzone są
w formie spółki z o.o. W tym przypadku odpowiedzialność wspólnika,
będącego zarazem jedynym członkiem zarządu, zostaje rozszerzona
o możliwość ponoszenia odpowiedzialności związanej z pełnieniem
wskazanej funkcji w organie spółki. Najważniejsze uregulowanie
w kwestii odpowiedzialności członków zarządu, które wydaje się istotne
ze względu na omawianą jednoosobową spółkę z o.o., zawiera art. 299
Kodeksu spółek handlowych, znowelizowany przez ustawę z 15 maja
2015 roku Prawo restrukturyzacyjne23. Zgodnie z jego § 1, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członek zarządu
odpowiada solidarnie za jej zobowiązania (solidarne charakter
odpowiedzialności odnosi się tutaj do członków zarządu, a nie wobec
spółki24). Od odpowiedzialności tej członek zarządu może się uwolnić,
jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie
upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu
postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu
w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że
niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy,
albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz
niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie
zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. Członek zarządu nie
21

W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. 2, Warszawa 2016, s.
559.
22
Na temat odpowiedzialność wspólnika wobec wierzycieli spółki na innej
podstawie prawnej zob., A. Szajkowski, M. Tarska, [w:] S. Sołtysiński, A.
Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 2,
Warszawa 2005, s. 19.; T. Targosz, Odpowiedzialność wspólnika wobec
wierzyciela spółki, PPH 2003, Nr 4.
23
Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz.
978).
24
Szczegółowe wyjaśnienie odpowiedzialności solidarnej członków zarządu
zob., W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. 2, Warszawa 2016,
s. 586-587.
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ponosi również odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie
upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd
przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia
wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia
egzekucji25.
Skrupulatne omówienie wszystkich rodzajów odpowiedzialności,
w tym odpowiedzialności samej spółki, członków zarządu, członków
organów nadzoru, likwidatorów oraz wspólników mogących odpowiadać
za zobowiązania spółki na innej podstawie, niż z tytułu bycia
wspólnikiem spółki z o.o., znacznie wykraczają poza zakres niniejszego
opracowania, toteż odsyłam do literatury powołanej w przypisach26 oraz
w bibliografii.
Podsumowanie
Wprowadzoną nowelizację ustawą z dnia z dnia 25 lutego 2011
roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli
i przedsiębiorców do Kodeksu spółek handlowych należy uznać w pełni
trafną i dostosowaną do bieżącego rozwoju gospodarczego w Polsce.
Zmiany, które wprowadzono dały możliwość płynnego i niezaburzonego
przekształcenia prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej
przez osobę fizyczną, we własnym imieniu, w jedną ze spółek
kapitałowych prawa handlowego. Po dziś dzień forma prowadzenia
przedsiębiorstwa przewidziana w ustawie o swobodzie działalności
gospodarczej
pozostaje
jedną
z
najczęściej
wybieranych
i wykorzystywanych przez przedsiębiorców. Związane jest to z niskim
formalizmem tej struktury, znacznie mniejszymi kosztami prowadzenia
przedsiębiorstwa i z nieznajomością innych form służących do celów
gospodarczych. Jednakże z rozwojem przedsiębiorstwa, chęcią posze25

Wyjaśnienie odpowiedzialności posiłkowej członków zarządu za
zobowiązania spółki wobec wierzycieli, z omówieniem poszczególnych
przesłanek zwalniających członków zarządu z tej odpowiedzialności zob., W.
Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. 2, Warszawa 2016, s. 581593.
26
Szczegółowe opracowanie wszystkich rodzajów odpowiedzialności
pozostających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie
spółki z o.o. zawiera, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. 2,
Warszawa 2016, s. 559-603.
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rzenia zakresów jego działalności czy też pozyskania kapitału
zewnętrznego, forma jednoosobowej działalności gospodarczej
prowadzonej przez osobę fizyczną we własnym imieniu nie sprawdza się
już tak dobrze. Przedsiębiorcy mający możliwość przekształcenia
dotychczasowej struktury swojego przedsiębiorstwa zyskują znacznie
więcej korzyści. Plusami spółki z o.o. (również w jej specyficznej
odmianie, czyli jednoosobowej spółce z o.o.) są przede wszystkim:
możliwość działania na dużą skalę; posiadanie przez nią osobowości
prawnej; możliwość prowadzenia w tej formie różnych przedsięwzięć,
nie tylko gospodarczych; wyłączenie odpowiedzialności osobistej
wspólników za zobowiązania spółki; ograniczenie odpowiedzialności
wspólników do wartości wniesionego wkładu; możliwość rejestracji
spółek z o.o. również przed obcokrajowców, brak związania ze spółką na
stałe, objawiający się w możliwości zbycia udziałów; łatwość
pozyskiwania dużej ilości kapitału, zwłaszcza zewnętrznego poprzez
pozyskanie nowego udziałowca; możliwość pokrycia udziału w kapitale
zakładowym aportem; możliwość odejścia albo przyjęcia nowego
wspólnika bez konieczności rozwiązywania i zawiązywania spółki i wiele
innych.
Odstraszającym czynnikiem od tej formy jest duży formalizm
związany z organizacją i bieżącym działaniem spółki z o.o. oraz brak
odpowiedniej wiedzy ze strony przedsiębiorców. Dlatego też przedstawione wyżej opracowanie ma celu przybliżenie i pomoc
w zrozumieniu procesu przekształcenia formy prowadzenia działalności
gospodarczej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
ułatwienie podjęcia decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności
w formie jednoosobowej spółki z o.o.
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Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności
gospodarczej
A civil partnership as a form of business activity

Abstrakt
Spółka cywilna uważana jest za najprostszą formę prawną
prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 860 Kodeksu
cywilnego, spółka cywilna jest stosunkiem prawnym powstałym na
podstawie umowy, w myśl której, wspólnicy zobowiązują się dążyć do
osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób
oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa kreująca
spółkę cywilną nie tworzy nowego, samodzielnego podmiotu prawa, lecz
jedynie reguluje zasady odnoszące się do stosunków pomiędzy
wspólnikami - przedsiębiorcami.
Celem publikacji jest zaprezentowanie zasadniczych problemów
jakie powstają w procesie tworzenia oraz prowadzenia działalności
gospodarczej w formie spółki cywilnej, a także przy dokonywaniu zmian
formy prawnej działalności gospodarczej ze spółki cywilnej w spółkę
prawa handlowego.
Słowa kluczowe:
spółka cywilna, działalność gospodarcza, wspólnik, przedsiębiorca
Abstract
A civil partnership is regarded to be the simplest legal form of
conducting business activity. In accordance with Article 860 of the Civil
Code, a civil partnership is a legal relationship arising from an agreement
whereby the partners undertake to strive for a common economic goal by
acting in a marked way, in particular through contribution. The
agreement which establishes the partnership does not create a new,
82

D. Bobak: Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

independent legal body but merely regulates the rules governing the
relations between the partners-entrepreneurs.
The aim of the publication is to present the basic problems which
arise in the process of creating and conducting a business in the form of
a civil partnership, as well as changing the legal form of the business
from a civil partnership into a commercial law company.
Key words:
civil partnership, business activity, business partners, entrepreneur

Wstęp
Jedną z najczęściej wykorzystywanych form do prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby fizyczne jest spółka cywilna. Na
wstępie należy zaznaczyć, iż spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej 1 , przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą2. Oznacza to, że za przedsiębiorców uznaje się
wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich
działalności gospodarczej. W doktrynie podkreśla się, iż wspólnik spółki
cywilnej uznawany jest za przedsiębiorcę o szczególnym statusie,
wynikającym z powiązania daną umową spółki cywilnej z innymi
przedsiębiorcami, wspólnikami tej spółki3.
Spółka cywilna jest rodzajem stosunku umownego,
uregulowanego w przepisach kodeksu cywilnego w art. 860-875.
W świetle art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego spółka cywilna jest rodzajem
kontraktu, mocą którego wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia
1

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.
2004 nr 173 poz. 1807).
2
Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest
działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana,
handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i
ciągły.
3
A.Kidyba, Dwie drogi spółki cywilnej, „Monitor Prawniczy” 2001, nr 20,
s.1017.
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wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony,
w szczególności przez wniesienie wkładów4. Jak wynika z przytoczonej
definicji, zawarcie umowy spółki prowadzi do nawiązania trwałego
stosunku zobowiązaniowego pomiędzy wspólnikami, a zasadniczym
elementem tego stosunku jest podejmowanie działań zmierzających do
osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.
1. Wspólnicy spółki cywilnej
Wspólnikiem spółki cywilnej może być osoba fizyczna, osoba
prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, a więc każdy podmiot wyposażony
w zdolność prawną5. Zdolność do czynności prawnych nie jest warunkiem koniecznym do posiadania statusu wspólnika spółki cywilnej.
Zgodnie z powyższym, wspólnikiem spółki może być osoba małoletnia,
działająca przez swojego przedstawiciela ustawowego 6 . Wspólnikiem
spółki cywilnej nie może być inna spółka cywilna, bowiem nie jest ona
podmiotem prawa cywilnego. Wspólników założycieli powinno być co
najmniej dwóch, nie ma natomiast prawnych ograniczeń co do
maksymalnej ilości wspólników.
2. Zasada niezmienności składu osobowego wspólników
Cechą spółki cywilnej jest niezmienność składu osobowego
wspólników. Jednakże różne okoliczności mogą spowodować zmiany
podmiotowe w spółce, polegające na przystąpieniu do niej nowego
wspólnika, bądź na wystąpieniu ze spółki dotychczasowego wspólnika.
Przystąpienie do spółki jest oczywiście możliwe, ale jedynie
w drodze umowy zawartej pomiędzy nowym wspólnikiem
przystępującym a dotychczasowymi wspólnikami. Wymaganą formą dla
zmiany umowy spółki jest forma pisemna 7 pod rygorem dla celów

4

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.
93).
5
K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, tom II,
Warszawa 2015, s. 813.
6
W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. 2, Warszawa 2016, s.
12.
7
E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz. wyd. 7, Warszawa
2016, Legalis.
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dowodowych 8 . Jednakże, gdy wspólnikom przysługuje współwłasność
łączna nieruchomości, przy zmianie umowy spółki obowiązuje forma
szczególna, właściwa przy przeniesieniu własności nieruchomości9.
Wyjątek od tej zasady został określony w art. 872 KC, zgodnie
z którym „można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na
jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną
osobę, która będzie wykonywała ich prawa.” Zgodnie z powyższym,
umowa spółki może przewidywać, iż w razie śmierci wspólnika, w jego
miejsce wstąpią spadkobiercy, określani w doktrynie jako „wspólnik
zbiorowy”. Należy podkreślić, iż w sytuacji, w której występuje kilku
spadkobierców, nie dojdzie do zwiększenia liczby wspólników, bowiem
spadkobiercy, powinni wyznaczyć jedną osobę, która będzie wykonywać
ich prawa10.
Wystąpienie ze spółki cywilnej najczęściej dokonywane jest
w drodze wypowiedzenia. Zgodnie z art. 869 KC, jeżeli spółka została
zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik może w niej wystąpić
wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku
obrachunkowego, zwanego również rokiem obrotowym. Na mocy
powyższej regulacji można stwierdzić, iż skuteczność wypowiedzenia
powiązana została z końcem roku obrotowego, bowiem intencją
ustawodawcy była wola, by wspólnik taki uczestniczył w wyniku
finansowym trwającego roku obrotowego, a co za tym idzie,
w ewentualnych zyskach lub stratach11.
Wspólnik może ponadto wypowiedzieć swój udział bez
zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli zaistnieją ważne powody,
zarówno wtedy gdy umowa spółki została zawarta na czas nieokreślony,
jak i na czas określony. „Ważne powody” powinny zostać dookreślone
8

Brak formy pisemnej nie powoduje nieważności umowy spółki. Zastrzeżenie
formy pod rygorem dla celów dowodowych niesie za sobą skutki tego rodzaju, iż
w przypadku ewentualnego sporu przed sądem nie będzie możliwe powoływanie
dowodu z zeznań świadków ani przesłuchania stron na fakt dokonania
czynności. Dopuszczenie tych dowodów będzie jednak możliwe, jeżeli obie
strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą
albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za
pomocą pisma.
9
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2009 r., III CZP 164/06, OSN
2008, Nr 1, poz. 5.
10
E. Gniewek, P. Machnikowski, Op. cit.
11
K. Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 16, Warszawa 2017, Legalis.
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w umowie spółki cywilnej, bowiem takie wyliczenie z pewnością ułatwi
dokonanie oceny czy określone zdarzenie stanowi „ważny powód”
i uzasadnia wypowiedzenie umowy bez zachowania terminów
wypowiedzenia. Oczywiście takie wyliczenie zawsze będzie miało
charakter katalogu otwartego, bowiem nie sposób przewidzieć
wszystkich sytuacji, w których wypowiedzenie umowy ze skutkiem
natychmiastowym będzie uzasadnione12 . Kodeks cywilny nie wskazuje
zakresu „ważnych powodów” dlatego mogą one obejmować zarówno
powody dotyczące występującego wspólnika (np. jego choroba czy
wyjazd za granicę), z powodów dotyczących pozostałych wspólników
(np. ich nielojalność, prowadzenie działalności konkurencyjnej względem
spółki)13, jak i przyczyny obiektywne (osiągnięcie przez wspólnika określonego wieku, wystąpienie określonych zjawisk w gospodarce14. Należy
również podkreślić, iż umowa spółki nie może ograniczać, a tym bardziej
wyłączać prawa wspólnika do wypowiedzenia udziału ze skutkiem
natychmiastowym.
Co do zasady, złożenie wypowiedzenia udziału ze spółki przez
wspólnika skutkuje jedynie przekształceniem stosunku spółki. Jednakże,
jeżeli na skutek wypowiedzenia udziału w spółce nie pozostanie
przynajmniej dwóch wspólników, spółka zostanie rozwiązana15. Kodeks
cywilny nie wprowadza żadnych wymogów formalnych dla
wypowiedzenia udziału, wymaga jedynie od wspólnika złożenie
oświadczenia pozostałym wspólnikom 16 . Jedynie w przypadku wystąpienia ze spółki cywilnej, w której wspólnikom przysługuje
współwłasność łączna nieruchomości, wymagana jest forma szczególna
obowiązująca przy przeniesieniu własności nieruchomości17.
3. Obowiązki wspólników związane z zawiązaniem spółki


Zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. k ustawy z dnia 9 września 2000
r. o podatku od czynności cywilnoprawnych zawarcie umowy spółki
12

M. Podleś, L. Siwik, Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Warszawa
2015, s.39
13
W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Op. cit., s. 34.
14
M. Podleś, L. Siwik, Op. cit., s.38
15
E. Gniewek, P. Machnikowski, Op. cit.
16
Ibidem.
17
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2008 r., I CSK 473/07, Biul. SN
2008, Nr 7, poz. 10
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cywilnej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych18. Przy zawarciu umowy spółki podstawę opodatkowania stanowi wartość
wkładów wniesionych do majątku spółki według stawki 0,5%. Ponadto,
obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje również w razie
wniesienia lub podwyższenia wniesionego do spółki wkładu, którego
wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, udzielenia pożyczki
spółce przez wspólnika oraz oddania przez wspólnika spółce rzeczy lub
praw majątkowych do nieodpłatnego używania19.
Obowiązek uiszczenia podatku powstaje z chwilą dokonania
czynności cywilnoprawnej, tj. zawarcia umowy spółki cywilnej.
Obowiązek podatkowy spoczywa na wspólnikach spółki, którzy są
zobowiązani solidarnie do jego zapłaty. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy
o podatku od czynności cywilnoprawnych podatnicy są obowiązani, bez
wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od
czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć
i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku
podatkowego. Deklarację oraz podatek wnosi się do Urzędu Skarbowego
właściwego ze względu na siedzibę spółki.


Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

Jeżeli w ramach spółki cywilnej prowadzona jest działalność
gospodarcza, zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, każdy ze wspólników będący jednocześnie osobą fizyczną
ma obowiązek złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Oznacza to, że każdy
ze wspólników musi założyć działalność gospodarczą. Aby uzyskać wpis
w CEIDG każdy ze wspólników musi złożyć wniosek o wpis CEIDG-1.
Zainteresowany może uczynić to na wiele sposób. Jeżeli przedsiębiorca
posiada podpis elektroniczny zaakceptowany przez CEIDG (np. profil
zaufany e-PUAP, bezpieczny podpis elektroniczny) może złożyć wniosek
przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.ceidg.gov.pl.
By to uczynić, przedsiębiorca oprócz wymaganego podpisu
elektronicznego musi posiadać konto w tym portalu.
Jeżeli wspólnik nie ma możliwości złożenia wniosku drogą
elektroniczną, bowiem nie dysponuje stosownym podpisem
18

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1150).
19
Dz.U. z 2017 r. poz. 1150.
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elektronicznym, a wniosek CEIDG- 1 został wypełniony za pomocą
strony internetowej www.ceidg.gov.pl, może on udać się do właściwego
Urzędu Miasta lub Gminy celem autoryzacji przedmiotowego wniosku.
Wypełniony wniosek jest przechowywany w systemie CEIDG przez
7 dni, a co za tym idzie, do Urzędu Miasta lub Gminy należy się udać
właśnie w tym terminie. Urzędnik wyszukuje wniosek po kodzie, drukuje
i daje do podpisu przedsiębiorcy. W takim przypadku dniem złożenia
wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek
w urzędzie gminy20.
Ponadto wniosek o wpis do CEIDG może zostać złożony również
w tradycyjnej formie, jednakże musi on być złożony osobiście
w Urzędzie Miasta lub Gminy. Przedsiębiorca może również wysłać
wniosek listem poleconym, ale w takiej sytuacji podpis pod wnioskiem
musi być poświadczony przez notariusza.
Formalności związane ze składaniem wniosków o wpis do
CEIDG mogą zostać załatwione w dowolnie wybranym przez
przedsiębiorcę Urzędzie Miasta lub Gminy21.
Na wspólnikach spoczywa również obowiązek aktualizacji
danych zawartych w wpisie do CEIDG. Art. 25 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej zawiera wykaz danych, których zmiana
powoduje po stronie wnioskodawcy obowiązek ich zaktualizowania
w terminie 7 dni od dnia ich zmiany. W przypadku wykreślenia
przedsiębiorcy z CEIDG jest on obowiązany do złożenia stosownego
wniosku w terminie 7 dni od trwałego zaprzestania wykonywania
działalności gospodarczej (art. 30 ust. 1)22.
Wszystkie podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców
zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym obowiązane są w rejestrze zawrzeć wzmiankę o wykonywaniu
działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy
spółki cywilnej (art. 38). Obowiązek ten dotyczy podmiotów
szczegółowo wymienionych w art.
36 ustawy: spółek jawnych,
europejskich zgrupowań interesów gospodarczych, spółek partnerskich,
spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek
20

https://www.ifirma.pl/ceidg/wa/Poradnik/spolkaCywilna, dostęp 24.06.2017 r.
Ibidem.
22
Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807.
21

88

D. Bobak: Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

europejskich, spółdzielni, spółdzielni europejskich, przedsiębiorstw
państwowych, instytutów badawczych, przedsiębiorców określonych
w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości
przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej
„przedsiębiorstwami
zagranicznymi”,
towarzystw
ubezpieczeń
wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, innych osób prawnych,
jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu
do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, oddziałów
przedsiębiorców
zagranicznych
działających
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, głównych oddziałów zagranicznych zakładów
ubezpieczeń głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji,
instytucji gospodarki budżetowej23.


Wpis do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON

Niezależnie od tego, iż każdy wspólnik podlega rejestracji
w CEIDG i otrzymuje indywidualny numer REGON i NIP, także spółka
podlega odrębnej rejestracji i otrzymuje odrębne od wspólników numery
REGON i NIP.
Spółka cywilna podlega wpisowi do Krajowego Rejestru
Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Spółka w terminie 14 dni
od dnia jej utworzenia ma obowiązek złożyć wniosek o nadanie REGONu w urzędzie statystycznym województwa właściwym ze względu na
siedzibę spółki24. Wystarczy by do urzędu statystycznego udał się wspólnik zaopatrzony w umowę spółki oraz zaświadczenia o wpisie wszystkich
wspólników do CEIDG.


Numer identyfikacji podatkowej - NIP

Obowiązkiem spółki, zgodnie z ustawą z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników jest
uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej - NIP25. Zgodnie z art. 2 ust.
1 przedmiotowej ustawy jednostki organizacyjne, nieposiadające
23

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z
2017 r. Poz. 700)
24
G. Zdziennicka- Kaczocha, Spółka cywilna jako podmiot gospodarczy,
Skierniewice 1996, s. 12-13
25
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (Dz.U. z 2017 r. Poz. 869).
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osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych przepisów są
płatnikami podatków, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu. W myśl
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług26, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie
działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej
działalności. Oznacza to, że wspólnicy spółki cywilnej nie są odrębnymi
podatnikami VAT, a takim podmiotem jest spółka cywilna powstała na
mocy umowy stron27.
Zgłoszenie identyfikacyjne składa się na formularzu NIP-2 wraz
z załącznikiem NIP-D w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach
ewidencji podatników i płatników, określonych w art. 4 ustawy.
Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi
zawiera: pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną,
adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub
ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków
bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca
przechowywania
dokumentacji
rachunkowej
oraz
przedmiot
wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów
klasyfikacyjnych, a także dane dotyczące wspólników, w tym również
identyfikator podatkowy poszczególnych wspólników.
Zgodnie z art. 16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest
obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych
w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer
identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem
w obrocie prawnym i gospodarczym28.
Należy pamiętać, iż w razie otrzymania numeru REGON i NIP,
wspólnicy spółki cywilnej mają obowiązek uzupełnić te informacje
w rejestrze CEIDG w terminie 7 dni od ich uzyskania.

26

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.
poz. 710).
27
M. Podleś, L. Siwik, Op. cit., s. 62
28
Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807
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Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą
oraz pracownicy zatrudnieni przez spółkę, podlegają ubezpieczeniom
społecznym i zdrowotnym. W ciągu 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej każdy wspólnik ma obowiązek zgłosić siebie
do odpowiednich ubezpieczeń społecznych jako płatnika składek.
Natomiast spółka cywilna podlega zgłoszeniu jako płatnik w terminie
7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku
prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami społecznymi lub
ubezpieczeniem zdrowotnym29.


Rachunek bankowy spółki cywilnej

Truizmem jest stwierdzenie, że każdy przedsiębiorca musi
posiadać rachunek bankowy. Mimo iż spółka cywilna nie ma
podmiotowości prawnej, banki mogą prowadzić jeden, wspólny rachunek
dla wspólników spółki cywilnej będących osobami fizycznymi 30. Zgodnie
z art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe rachunek
wspólny może być prowadzony dla kilku osób fizycznych31. Z pewnością
prowadzenie wspólnego rachunku bankowego ułatwi spółce cywilnej
prowadzenie działalności gospodarczej, bowiem może ona posługiwać
się wspólnym rachunkiem dla wszystkich wspólników, a wzajemne
rozliczenia są przejrzyste i czytelne32. Przedłożenie rachunku bankowego
jest wymagane do zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej dla
celów podatkowych w urzędzie skarbowym, a także do zakładu
ubezpieczeń społecznych33. Ponadto określone płatności również muszą
być dokonywane za pomocą rachunku bankowego34.

29

M. Podleś, L. Siwik, Op. cit., s. 64.
Ibidem, s. 65
31
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1988).
32
M. Podleś, L. Siwik, Op. cit., s. 65.
33
Ibidem, s. 65
34
Zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną
działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego
przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika
płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez
względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15
000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według
30
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Dla założenia rachunku bankowego wspólnego dla wszystkich
wspólników spółki cywilnej konieczne jest przedstawienie zaświadczeń
o wpisie wspólników do CEIDG, a także potwierdzenie nadania numeru
REGON i NIP35.
4. Umowa spółki cywilnej


Forma umowy

Art. 860 § 2 stanowi, iż umowa spółki powinna być stwierdzona
pismem. Niedochowanie formy pisemnej nie stanowi co do zasady
nieważności umowy spółki, bowiem Kodeks cywilny nie przewiduje
takiego rygoru. Niezachowanie formy pisemnej zostało zastrzeżone pod
rygorem ad probationem, tj. dla celów dowodowych, które może
przynieść negatywne skutki w przypadku ewentualnego sporu sądowego
pomiędzy wspólnikami, bowiem strony będą miały ograniczone
możliwości powołania dowodów z zeznań świadków lub przesłuchania
stron na okoliczność zawarcia umowy spółki (art. 74 § 1 KC) 36 .
Zastrzeżenie przez ustawodawcę formy pisemnej dla celów dowodowych
oznacza, że umowa spółki cywilnej może być zawarta w dowolnej
formie, także ustnej. Jednakże wskazanym jest, aby umowę spółki
zawierać w formie pisemnej, bowiem bardzo często dodatkowe czynności
związane z założeniem spółki cywilnej wiążą się z obowiązkiem
przestawienia pisemnej umowy. Należy tutaj wskazać za przykład
założenie rachunku bankowego dla spółki cywilnej czy ubieganie się
o nadanie numeru NIP lub REGON, gdzie wspólnicy obowiązani są
przedstawić umowę spółki cywilnej37. Ponadto w przypadku zgłoszenia
do Krajowego Rejestru Sądowego okoliczności zawarcia umowy spółki
cywilnej, art. 45 ust. 7 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nakłada
na przedsiębiorcę obowiązek złożenia do akt rejestrowych odpisu umowy
spółki38. Oznacza to, że ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym modyfikuje zasadę przyjętą w Kodeksie cywilnym poprzez wprowadzenie

kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
35
M. Podleś, L. Siwik, Op. cit., s. 65.
36
W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Op. cit., s. 14.
37
M. Podleś, L. Siwik, Op. cit., s. 35.
38
Dz.U. z 2017 r. Poz. 700.
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obowiązku zawarcia w formie pisemnej umowy spółki cywilnej, których
przynajmniej jeden ze wspólników nie jest osobą fizyczną39.
Kodeks cywilny w
pewnych przypadkach przewiduje
konieczność zastosowania szczególnej formy umowy spółki cywilnej.
Podwyższone wymagania co do spółki związane są najczęściej
z przedmiotem wkładu wnoszonego do spółki przez wspólnika. Zasadą
jest, że w takiej sytuacji stosuje się formę wymaganą przepisami prawa
do rozporządzania danym przedmiotem. Jeżeli więc do spółki wnoszona
jest nieruchomość, to na podstawie art. 158 KC w związku z art. 73 § 2
KC musi być zachowana forma aktu notarialnego40.


Treść umowy spółki

Treść każdej umowy, w tym także umowy spółki cywilnej,
powinna zawierać elementy przedmiotowo istotne. Do essentialia negotii,
czyli obligatoryjnych składników umowy spółki cywilnej należy zaliczyć
określenie stron, określenie wspólnego celu o charakterze gospodarczym
oraz określenie działań zmierzających do osiągnięcia celu41.
Określenie stron spółki cywilnej ma fundamentalne znaczenie dla
zagwarantowania pewności obrotu gospodarczego, dlatego też w umowie
powinny być zawarte informacje mające na celu ułatwienie identyfikację
podmiotu. Może to nastąpić poprzez wskazanie imienia i nazwiska osoby
fizycznej, miejsca zamieszkania, numeru dowodu osobistego czy NIP-u.
W przypadku osoby prawnej oznaczenie powinno zawierać firmę osoby
prawnej czy numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Definicja umowy spółki cywilnej z art. 860 § 1 KC wskazuje, iż
przez jej zawarcie wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia
wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony,
w szczególności przez wniesienie wkładów. Rozpoczynając rozważania
od pojęcia celu gospodarczego wspólników, tzw. affectio societatis,
należy zwrócić uwagę na abstrakcyjność niniejszego pojęcia, którym
posłużył się ustawodawca. W doktrynie podkreśla się, iż cel ten nie
może być sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, ani też
39

W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Op. cit., s. 15.
S. Gurgul, Wniesienie nieruchomości do spółki cywilnej- konsekwencje prawne,
Prawo Spółek 1997, nr 11, s.8.
41
W. Pyzioł (w.) System prawa gospodarczego prywatnego, Prawo spółek, red. S.
Włodyka, Kraków 1996, s. 290.
40
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służyć obejściu przepisów ustawy. Cel ten nie jest tożsamy z celem
zarobkowym, ale zawsze polega na osiągnięciu korzyści ekonomicznej42.
Celem, dla którego została założona spółka cywilna może być
w szczególności prowadzenie działalności gospodarczej, jednakże
w takiej sytuacji umowa powinna określać przedmiot tej działalności43.
W określeniu przedmiotu planowanej działalności może pomóc Polska
Klasyfikacja Działalności Gospodarczej, przyznająca numery dla
określonego rodzaju działalności. Nazewnictwo przyjęte w Polskiej
Klasyfikacji Działalności Gospodarczej nie jest dla wspólników
obowiązkowe, co oznacza, że mogą oni w dowolny sposób określić cel
gospodarczy44.
Wspólnicy zobowiązani są również do określenia działań
mających na celu osiągnięcie celu gospodarczego. Zgodnie z definicją
umowy spółki cywilnej działania zmierzające do realizacji celu mogą
polegać na wniesieniu wkładów. Wkładem mogą być pieniądze, rzeczy
ruchome, nieruchomości, prawa majątkowe oraz świadczenie
określonych usług45. Umowa spółki powinna określać przedmiot wkładu
oraz wspólnika obowiązanego do jego wniesienia. Jeżeli wspólnicy
zobowiązani są do wniesienia różnych wkładów, umowa spółki powinna
określać ich wartość, bowiem w razie braku takiego uregulowania
domniemywa się, że wkłady te mają równą wartość (art. 861 § 2 KC), co
często nie jest zgodne z rzeczywistym stanem, w szczególności
w odniesieniu do wkładów niepieniężnych 46 . Jeżeli cel spółki ma być
osiągnięty w drodze działania wspólników, umowa powinna
indywidualizować działania poszczególnych wspólników, w taki sposób,
by możliwe było wyznaczenie wspólnikom konkretnych zadań
zmierzających do osiągnięcia celu47. Szczegółowe opisanie wniesionego
wkładu będzie miało znaczenie przy wzajemnych rozliczeniach
wspólników, a także w sytuacji jego zwrotu wspólnikowi
występującemu.

42

I. Hasińska, Charakter prawny spółki cywilnej na tle historycznym i
prawnoporównawczym, Poznań 2013, s. 231.
43
W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Op. cit., s. 13.
44
M. Podleś, L. Siwik, Op. cit., s. 36.
45
L. Stecki (w.) Kodeks cywilny z komentarzem, Tom II, red. J. Winiarza,
Warszawa 1989, s. 782
46
W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Op. cit., s. 13.
47
I. Hasińska, Op. cit., s. 232.
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Oprócz elementów przedmiotowo istotnych, obligatoryjnych,
umowa spółki może zawierać postanowienia dodatkowe, zwłaszcza
wtedy, gdy wspólnicy chcą odejść od regulacji ustawowych o charakterze
dyspozycyjnym. Do postanowień o charakterze fakultatywnym można
zaliczyć:











określenie wartości wkładów poszczególnych wspólników, jeżeli
nie mają równej wartości (art. 861 § 2 KC);
określenie czasu na jaki spółka została zawarta, jeżeli ma być
ograniczony;
określenie zasad i trybu podejmowania uchwał przez wspólników
(art. 865 § 2 KC);
ograniczenie lub wyłączenie uprawnień poszczególnych
wspólników do prowadzenia spraw spółki (art. 865 § 1 KC);
ograniczenie lub wyłączenie uprawnień poszczególnych
wspólników do reprezentowania spółki (art. 866 KC);
określenie sposobu reprezentowania spółki;
określenie udziału danego wspólnika w zyskach i stratach spółki
(art. 867 KC);
określenie innych niż przewidziane w art. 869 § 1 KC terminów
wypowiedzenia udziału w spółce;
zastrzeżenie, w myśl którego spadkobiercy wspólnika wejdą do
spółki na jego miejsce (art. 872 KC);
określenie powodów rozwiązania spółki (art. 873 KC)48.

5. Prowadzenie spraw spółki
Kodeks cywilny daje wspólnikom dużą swobodę kształtowania
postanowień umowy spółki cywilnej i jej organizacji, przez co mogą oni
wprowadzać własne rozwiązania prawne odbiegające od regulacji
kodeksowych. Zgodnie z art. 865 § 1 KC każdy wspólnik ma prawo,
a zarazem obowiązek prowadzenia spraw spółki. Należy przyjąć, iż
przepis ten ma charakter dyspozytywny, co oznacza, że wspólnicy mogą
go modyfikować postanowieniami umownymi, lub później w drodze
uchwały wspólników49. Jeżeli wspólnicy w umowie spółki nie wprowadzą odmiennych zasad prowadzenia spraw spółki, zastosowanie będą
miały przepisy kodeksowe, zgodnie z którymi każdy wspólnik bez
48

W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Op. cit., s. 14.
K. Osajda, Op. cit.

49
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uprzedniej uchwały wspólników może prowadzić sprawy, które nie
przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki (art. 865 § 2 KC),
a także dokonywać czynności, które mają charakter nagły, jeżeli jej
zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty (art. 865
§ 3 KC). W pewnych sytuacjach dokonanie czynności przez wspólnika
jest możliwe wyłącznie w drodze uchwały wszystkich wspólników.
Dotyczy to w szczególności czynności przekraczających zakres zwykłych
czynności spółki. Uchwała jest również wymagana w sytuacji, gdy
wspólnik dokonał czynności zwykłego zarządu, a chociażby jeden ze
wspólników sprzeciwił się jej prowadzeniu przed zakończeniem tej
czynności50.
6. Zasady reprezentacji w spółce cywilnej
Uregulowane w art. 866 KC zasady reprezentacji mają charakter
względnie obowiązujący i są tworzone poprzez odesłanie do
obowiązujących w spółce zasad prowadzenia spraw spółki. Artykuł 866
KC reguluje reprezentację spółki, przewidując, że każdy wspólnik jest
umocowany do jej reprezentowania w takich granicach, w jakich jest
uprawniony do prowadzenia jej spraw. Odmienności mogą zostać
wprowadzone umową lub uchwałą wspólników51.
7. Udział w zyskach i stratach
Art. 867 § 1 określa ogólną zasadę dotyczącą udziału w zyskach
i stratach, która ma charakter względnie obowiązujący, co oznacza iż
może być zmieniona postanowieniami umowy. Zgodnie z literą prawa,
„każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym
samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość
wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału
wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych
wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć
wspólnika od udziału w zyskach”. Jak wnika wprost z treści przepisu,
wspólnicy mogą w umowie spółki określić procentowy udział
poszczególnych wspólników w zyskach i stratach spółki, co
w szczególności będzie miało znaczenie, w przypadku wniesienia do
spółki wkładów pieniężnych bądź niepieniężnych o różnej wartości.
Swoboda kształtowania udziału w stratach i zyskach doznaje istotnego
ograniczenia, bowiem nie można wyłączyć wspólnika od udziału
50

A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2016, s. 238
K. Osajda, Op. cit.

51
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w zysku (tzw. lwia spółka), ale można go wyłączyć od udziału
w stratach52.
8. Odpowiedzialność za zobowiązania
Za zobowiązania wspólników powstałe w związku ze stosunkiem
spółki cywilnej, każdy ze wspólników ponosi odpowiedzialność
solidarną, co oznacza, że każdy z nich ponosi odpowiedzialność za całość
długu, a spełnienie świadczenie przez jednego z nich zwalnia pozostałych
z tego obowiązku. Odpowiedzialność wspólników w spółce cywilnej jest
odpowiedzialnością osobistą, nieograniczoną i pierwszorzędną. Przez
odpowiedzialność osobistą należy rozumieć uprawnienie wierzyciela do
zaspokojenia wierzytelności z majątku osobistego wspólnika, kilku
wspólników lub wszystkich. Cechą odpowiedzialności nieograniczonej
jest niewyznaczanie górnej granicy odpowiedzialności wspólników, co
oznacza, że miarą ich odpowiedzialności są zaciągnięte zobowiązania
i nie mogą one ulec ograniczeniu w stosunku do osób trzecich.
Odpowiedzialność pierwszorzędna oznacza, że wierzyciel w pierwszej
kolejności powinien zaspokoić się z majątku spółki, a w dalszej
kolejności, gdy zaspokojenie z majątku spółki nie jest możliwe lub jest
niewystarczające, z majątku wspólników53.
9. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego
Spółka cywilna stanowi najprostszą formę prowadzenia
działalności gospodarczej, i jak to było już wielokrotnie podkreślane nie
jest ona wyposażona w podmiotowość prawną, a zatem nie stanowi ona
podmiotu odrębnego od jej wspólników. Możliwość przekształcenia
spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego została wprowadzona wraz
z wejściem w życie Kodeksu spółek handlowych54. Na mocy art. 26 § 4
KSH spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną.
Natomiast art. 551 § 2 KSH dopuszcza możliwość przekształcenia spółki
cywilnej w inną, dowolną spółkę prawa handlowego, a więc w spółkę
partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną
odpowiedzialnością bądź w spółkę akcyjną55.

52

M. Podleś, L. Siwik, Op. cit., s. 37
A. Kidyba, Op. cit., s. 239-240
54
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016
r. Poz. 1578).
55
A. Kidyba, Op. cit., s. 267
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Procedura przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną
znacznie się różni od przekształceń w inne spółki prawa handlowego.
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, na podstawie art. 26 § 46 KSH, dokonywane jest w trybie uproszczonym. W celu przekształcenia
spółki cywilnej w spółkę jawną wspólnicy spółki cywilnej powinni
podjąć decyzję o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną,
dostosować umowę spółki cywilnej do przepisów KSH o umowie spółki
jawnej (art. 26 § 5 KSH) oraz zgłosić spółkę jawną do sądu rejestrowego.
Do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną dochodzi natomiast
dopiero z chwilą dokonania wpisu przez sąd rejestrowy56.
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego inną
niż spółka jawna jest bardziej sformalizowane w porównaniu do
wcześniej omówionego. Przy takich przekształceniach zastosowanie
znajdą przepisy ogólne o przekształceniu zawarte w art. 552-570 KSH,
oraz regulacje szczegółowa właściwe dla poszczególnych typów
przekształceń57.
Podsumowanie
Spółka cywilna uważana jest za najprostszą formę prowadzenia
działalności gospodarczej. Problematyka spółki należy do jednych
z bardziej skomplikowanych, co w szczególności związane jest
z dyskusją w przedmiocie upodmiotowienia spółki cywilnej
i wyodrębnienie jej z grona wspólników. W ujęciu kodeksowym spółka
cywilna jest obligacyjnym stosunkiem prawnym z elementami
organizacyjnymi, zawiązywanym pomiędzy wspólnikami - stronami
umowy. Fundamentalnym elementem stosunku prawnego jest wspólność
celu gospodarczego i podejmowane działania w celu jego realizacji.
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej
niesie za sobą wiele korzyści, ale także nie jest pozbawione wad. Przede
wszystkim należy podkreślić, iż spółka cywilna jest wygodną formą
prowadzenia niewielkich przedsięwzięć gospodarczych, a do jej
założenia wystarczy niewielki kapitał. Spółkę cywilną cechują proste
zasady zakładania i prowadzenia działalności, ponadto kodeks cywilny
daje wspólnikom dużą swobodę kształtowania postanowień spółki i jej
organizacji. Do plusów prowadzenia działalności gospodarczej w formie
56

Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2017,
Legalis
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Ibidem
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spółki cywilnej z pewnością należy zaliczyć fakt, iż wspólnicy spółki
cywilnej nie płacą dodatkowo podatku dochodowego od działalności
spółki, a jedynie podatek dochodowy od własnych dochodów ze spółki,
przy czym mogą wybrać korzystną formę opodatkowania. Za
prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej
przemawia również nieskomplikowany sposób likwidacji oraz możliwość
prowadzenia uproszczonej księgowości58.
Mimo licznych zalet, prowadzenie działalności gospodarczej
w formie spółki cywilnej nie jest pozbawione wad. Przede wszystkim
należy podkreślić, że spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej i nie
stanowi odrębnego względem wspólników podmiotu. Decydując się na tę
formę prowadzenia działalności gospodarczej wspólnicy powinni darzyć
się wzajemnym zaufaniem, bowiem za zaciągnięte zobowiązania
w ramach spółki ponoszą oni odpowiedzialność solidarną bez ograniczeń,
całym swym majątkiem osobistym. Niewątpliwie wadą spółki cywilnej
jest konieczność rejestrowania wszystkich wspólników w CEIDG, co
przy większej liczbie wspólników może być czasochłonne. Do
negatywnych aspektów spółki cywilnej można zaliczyć również
obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy
spółki, czy brak regulacji prawnych, które umożliwiałyby wykluczenie
wspólnika w inny sposób niż poprzez zmianę umowy spółki59.
Przedstawiona praca ma za zadanie przedstawić najważniejsze
aspekty związane z tworzeniem i funkcjonowaniem spółki cywilnej, by
mogła stać się swoistym kompendium wiedzy dla przedsiębiorców.
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Elektroniczne walne zgromadzenie akcjonariuszy
w świetle art. 4065 Kodeksu spółek handlowych.
Obecna formuła i perspektywy rozwoju
Electronic shareholder meeting in the light of article 4065 of the
Commercial Companies Code. Current formula and prospects for
development

Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza instytucji
elektronicznego walnego zgromadzenia uregulowanego w art. 4065
Kodeksu spółek handlowych, które odbywa się przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej. Przyjęte rozwiązanie nie ma
charakteru obligatoryjnego, przez co tylko nieliczne spółki w Polsce
decydują się na przeprowadzanie walnego zgromadzenia za pomocą
Internetu. Organizacja dostępu elektronicznego do walnego
zgromadzenia stanowi niemałe ułatwienie dla akcjonariuszy z różnych
stron świata. Z drugiej strony elektroniczne walne zgromadzenie może
generować różnego rodzaju trudności natury technicznej. Niestety, mimo
że omawiane rozwiązanie znajduje swoje miejsce w polskim porządku
prawnym od prawie ośmiu lat, nadal stanowi rozwiązanie stosunkowo
rzadko stosowane.
Słowa kluczowe:
Kodeks spółek handlowych, walne zgromadzenie akcjonariuszy,
elektronizacja, środki
komunikacji elektronicznej, transmisja,
komunikacja elektroniczna
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Abstract
The subject of this article is an analysis of the electronic
institution of the general meeting governed by article 4065 of the
Commercial Companies Code, which is held using electronic means of
communication. The adopted solution is not obligatory, and only a few
companies in Poland decide to conduct a general meeting on the Internet.
The organization of electronic access to the general meeting makes it
very easy for shareholders from all over the world. On the other hand, the
electronic general meeting can generate various technical difficulties.
Unfortunately, although the solution in question has been in place in the
Polish legal system for almost eight years, it still represents a relatively
rare solution.
Key words:
Commercial Companies Code, general meeting of shareholders,
electronisation, electronic communication means, transmission, electronic
communication

1. Wprowadzenie
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wdrożona przez
ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r.1, która weszła w życie dnia 3 sierpnia
2009 r. stanowiła milowy krok w stronę rozszerzenia możliwości
korzystania
z
komunikatorów
elektronicznych
w
związku
z realizowaniem przez organy spółek funkcji o charakterze
korporacyjnym. Ustawodawca dostrzegający, iż swoboda przekazywania
informacji handlowych przy wykorzystaniu Internetu wpływa na rosnący
dynamizm procesów ewolucji prawa cywilnego, w tym także prawa
spółek handlowych, zdecydował się wprowadzić do polskiego porządku
prawnego unormowania zawarte w dyrektywie 2007/36/WE2. Faktem jest
jednak, iż zmiany przepisów były w znaczącej mierze podyktowane
koniecznością implementacji uregulowań zawartych we wspomnianej
1

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek
handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009
Nr 13 poz. 69).
2
Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11
lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek
notowanych na rynku regulowanym (Dz. U. UE. L. z 2007 r. Nr 184, str. 17 z
późn. zm.).
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dyrektywie, co znajduje odzwierciedlenie chociażby w treści art. 8
dyrektywy3 oraz art. 4065 k.s.h.4, których brzmienie jest w rzeczywistości
tożsame.
Internet stanowi narzędzie pozwalające porozumiewać się na
odległość, pozwalające rozwijać praktykę kontraktową, swobodę
wymiany informacji, a także świadczenie usług, m.in. poza granicami
państw5. Technologie teleinformatyczne znajdują zastosowanie również
w praktyce korporacyjnej spółek, a Internet na dobre stał się znaczącym
ogniwem ładu korporacyjnego, przede wszystkim spółek akcyjnych 6 .
Wybrane funkcje korporacyjne, które mogą być realizowane za
pośrednictwem Internetu to m.in.: zwoływanie walnego zgromadzenia
w drodze elektronicznej, upublicznianie informacji oraz realizacja
uprawnień do informacji, prowadzenie i transmisja obrad walnego
zgromadzenia w sieci, wirtualne walne zgromadzenie, udzielanie
pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu w formie elektronicznej.
z

Zamierzeniem wskazanej dyrektywy oraz ustawy nowelizacyjnej
2008 r. było uproszczenie możliwości realizowania praw

3

Art. 8 ust. 1 dyrektywy brzmi: Państwa członkowie zezwalają spółkom
na oferowanie swoim akcjonariuszom wszelkich form udziału w walnym
zgromadzeniu za pośrednictwem środków elektronicznych, a w szczególności
następujących form udziału: a) transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym; b) dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w której
ramach akcjonariusze mogą wypowiadać się na walnym zgromadzeniu,
przebywając w innym miejscu; c) mechanizm oddawania głosów przed lub w
trakcie walnego zgromadzenia, bez konieczności ustanowienia pełnomocnika
fizycznie obecnego na zgromadzeniu.
4
Art. 4065 § 1 k.s.h. stanowi: Statut może dopuszczać udział w walnym
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co
obejmuje w szczególności: 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym; 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach
której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia,
przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia; 3)
wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
walnego zgromadzenia.
5
Por. W. Kocot, Korzystanie z sieci teleinformatycznych w stosunkach
korporacyjnych spółek akcyjnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, nr 2, s.
4-15.
6
J. Krukowska-Korombel, Prawa akcjonariuszy wykonywane za
pośrednictwem środków elektronicznych w świetle przepisów kodeksu spółek
handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 9, s. 36-43.
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korporacyjnych akcjonariuszom spółek publicznych7. W ocenie ustawodawcy tego typu rozwiązanie podyktowane było chęcią opracowania
użytecznych obwarowań prawnych tak, by skłonić akcjonariuszy do
aktywnego uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących spółek8.
Jednocześnie przedstawiciele doktryny, w ślad za ustawodawcą europejskim zauważają, iż spora część akcji spółek notowanych na rynku
regulowanym jest w posiadaniu akcjonariuszy nie będących rezydentami
państwa Wspólnoty, w którym swoją siedzibę statutową ma dana spółka.
Tym samym akcjonariusze nie mający statusu rezydenta powinni z taką
samą sposobnością posiadać równe prawo wykonywania głosu na
walnych zgromadzeniach, jak akcjonariusze o statusie rezydenta9. Celem
zrealizowania owych niedogodności konieczne stało się wyeliminowanie
barier przeszkadzających w dostępie do kluczowych informacji, a także
umożliwienie realizowania prawa głosu, nie będąc obecnym fizycznie na
walnym zgromadzeniu10.
2. Udział w elektronicznym walnym zgromadzeniu
Kodeks spółek handlowych przewiduje w art. 403 co do zasady
odbywanie posiedzeń w siedzibie spółki lub w innym miejscu
wskazanym w statucie, jednak zgromadzenia mogą odbywać się
wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 11 . Wspomniany art.
7

O. Horwath, Elektroniczne walne zgromadzenie w świetle regulacji
dyrektywy 2007/36/WE oraz prawa polskiego, „Transformacje Prawa
Prywatnego” 2007, nr 3-4, s. 45-48.
8
Por. K. Oplustil, Dyrektywa 2007/36/WE w sprawie wykonywania
niektórych praw akcjonariuszy i jej wpływ na prawo polskie – cz. I, „Monitor
Prawniczy” 2008, nr 2, s. 63 i n.; K. Oplustil, Dyrektywa 2007/36/WE w sprawie
wykonywania niektórych praw akcjonariuszy i jej wpływ na prawo polskie – cz.
II, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 3, s. 119 i n.; K. Oplustil, Analiza projektu
ustawy implementującej dyrektywę 2007/36/WE w sprawie niektórych praw
akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, „Czasopismo
Kwartalne HUK” 2008, nr 3, s. 365 i n.
9
J. Krukowska-Korombel, op. cit., s. 36-43.
10
Zob. A. Opalski, Reforma walnego zgromadzenia spółki akcyjnej –
implementacja do prawa polskiego dyrektywy 2007/36/WE, „Przegląd Prawa
Handlowego” 2009, nr 5, s. 8 i n.; K. Grabowski, Dyrektywa o niektórych
prawach akcjonariuszy i jej konsekwencje dla spółek publicznych, „Czasopismo
Kwartalne HUK” 2008, nr 4, s. 481 i n.
11
A. Krysik, Komentarz do art. 4065 k.s.h, [w:] Kodeks spółek
handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2017, system informacji
prawnej Legalis, https://www.sip.legalis.pl, dostęp 21.06.2017.
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8 dyrektywy stanowi istotną regulację, pozwalającą na branie udziału
w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, uwzględniając tym samym rozwój nowoczesnych form
komunikacji. Regulacja art. 4065 jest przejawem implementacji
wskazanego przepisu dyrektywy12. Omawiane uregulowanie nie nakłada
na spółki publiczne obowiązku zwoływania i przeprowadzania walnych
zgromadzeń za pośrednictwem środków elektronicznych, a jedynie
umożliwia podjęcie decyzji w tym zakresie. Jednocześnie przepis
wskazuje, iż k.s.h. zezwala na udział w zgromadzeniu w formie
elektronicznej, jeśli statut spółki zawiera unormowanie dotyczące tego
typu rozwiązań.
Ustawa uwzględnia przykładowy katalog form uczestnictwa
w elektronicznym walnym zgromadzeniu, wskazując, iż może ono
polegać na: transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym,
wykonywaniu prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia 13 .
Konstrukcja przepisu art. 4065 § 1 sugeruje, iż dopuszczalne są inne
możliwości udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zatem katalog form partycypacji ma
charakter otwarty, co spółce pozwala poszerzać w statucie ich listę.
Wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej podczas
obrad walnego zgromadzenia nie stanowi obowiązku, a jedynie (bądź aż)
uprawnienie przysługujące spółce oraz jej akcjonariuszom14. Tym samym
spółkom w dalszym ciągu przysługuje możliwość prowadzenia walnego
zgromadzenia na tradycyjnych, obowiązujących wcześniej zasadach.
W efekcie przyjętych rozwiązań możemy wyodrębnić swoisty system
hybrydowy, w którym obrady walnego zgromadzenia prowadzi się
z udziałem notariusza oraz przewodniczącego zgromadzenia, jednak przy
czynnym wykorzystaniu technologii informatycznych. Tymczasem
12

G. Cern, Elektroniczne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki
publicznej, „Monitor Prawniczy” 2009, nr 11, s. 602 i n.
13
Zob. A. Kidyba, Komentarz do art. 4065 k.s.h., [w:] Kodeks spółek
handlowych. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 301-633 k.s.h., red. A.
Kidyba,
Warszawa
2015,
system
informacji
prawnej
LEX,
https://www.sip.lex.pl, dostęp 21.06.2017; W. Popiołek, Komentarz do art. 4065
k.s.h., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Strzępka, Warszawa
2015, system informacji prawnej Legalis, https://www.sip.legalis.pl, dostęp
21.06.2017.
14
W. Kocot, op. cit., s. 4-15.
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niezarejestrowani akcjonariusze nie biorący oficjalnie udziału
w zgromadzeniu, tylko śledzący przebieg obrad, nie mogą zostać uznani
za uczestników. Takie osoby nie mogą również korzystać z prawa do
informacji, udziału w dyskusji czy zaskarżania uchwał, gdyż jedynie
akcjonariuszom uczestniczącym w walnym zgromadzeniu przysługuje
uprawnienie do zaskarżenia podjętych rozstrzygnięć.
Pierwsze wymienione rozwiązanie polega na transmisji obrazu
wraz z dźwiękiem przy wykorzystaniu przekazu internetowego bądź
satelitarnego. Tym samym akcjonariusz posiada możliwość
obserwowania przebiegu obrad zgromadzenia, jednak nie może w nim
uczestniczyć w sposób aktywny15. Transmisja musi mieć miejsce w czasie rzeczywistym i dopuszczalna jest możliwość aktywowania
powszechnie dostępnego przekazu w sieci bądź ograniczenie kręgu
odbiorców do akcjonariuszy spółki czy innych uprawnionych osób.
W ocenie przedstawicieli doktryny zajmujących się tematyką
elektronicznego walnego zgromadzenia, charakter transmisji powinien
zostać każdorazowo szczegółowo unormowany w statucie spółki tak, by
określenie kręgu odbiorców przekazu zostało w nim jasno sprecyzowane.
Druga forma znajduje odzwierciedlenie w organizacji tzw.
telezgromadzenia czy też urządzeniu wideokonferencji16, w której biorą
udział uczestnicy walnego zgromadzenia. Co oczywiste, celem odbycia
całej procedury wykorzystują w jej trakcie komputer wyposażony
w kamerę internetową, słuchawki i mikrofon17. Telezgromadzenie to rozwiązanie polegające na transmisji przy użyciu systemu satelitarnego,
właściwych łączy bądź Internetu obrad walnego zgromadzenia, które
zgodnie z postanowieniami statutu odbywa się w konkretnym,
wskazanym miejscu. Tymczasem cały przebieg zgromadzenia jest na

15

Por. P. Sokal, Zmiany w zakresie wykonywania praw korporacyjnych w
spółce publicznej – cz. II, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 14, s. 776 i n.
16
Wideokonferencja to interaktywna komunikacja multimedialna,
realizowana zazwyczaj za pomocą komputerów, polegająca na przesyłaniu z
dużą prędkością obrazu oraz dźwięku w czasie rzeczywistym pomiędzy
odległymi lokalizacjami. Osoby posiadające sprzęt umożliwiający
wykorzystywanie wideokonferencji mogą między sobą rozmawiać i
jednocześnie widzieć się nawzajem.
17
J. Krukowska-Korombel, op. cit., s. 36-43.
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bieżąco nadawany do szeregu pomieszczeń znajdujących się w innych
miastach, gdzie zgromadzili się inni akcjonariusze18.
Obie opisane formy – telezgromadzenie, jak i wideokonferencja
mają miejsce w czasie rzeczywistym. Elementem je różniącym jest
usytuowanie fizycznej obecności akcjonariuszy korzystających
z wskazanych sposobów udziału w walnym zgromadzeniu o charakterze
elektronicznym. Akcjonariusze biorący udział w telezgromadzeniu
przebywają w lokalizacjach obranych przez spółkę 19 , podczas gdy
w przypadku wideokonferencji każdy z akcjonariuszy ma prawo
przyłączyć się do udziału z dowolnie obranego miejsca, a jedynym
warunkiem jest bieżący dostęp do sieci Internet. Jednakże w każdym
przypadku akcjonariusz musi posiadać możność obustronnej komunikacji
w czasie rzeczywistym. Wskazany obowiązek wynika z oczywistej
konieczności umożliwienia zainteresowanym akcjonariuszom zadawania
pytań, czynienia uwag, zgłaszania wniosków, przedkładania projektów
uchwał bądź zabierania głosu w debacie. Udziałowiec może realizować
swoje uprawnienia poprzez przesyłanie do miejsca obrad walnego
zgromadzenia obrazu wideo oraz dźwięku lub przekazywanie
wiadomości tekstowych, następnie wyświetlanych na ekranie
znajdującym się w pomieszczeniu obrad.
Trzecia, ostatnia metoda to głosowanie elektroniczne (ang.
e-voting), która pozwala akcjonariuszom głosować przy użyciu
komunikacji elektronicznej. Realizowanie prawa głosu za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej polega na zapisaniu zbioru
uporządkowanych danych, stanowiących odrębną całość znaczeniową, na
informatycznym nośniku danych, który służy do zapisywania,
przechowywania i odczytywania danych. Metody głosowania
elektronicznego mogą przybrać następujące rodzaje: elektroniczna
wizualizacja
wyników
głosowania,
głosowanie
wspomagane
elektronicznie, głosowanie przez Internet20.

18

A. Kappes, Elektroniczne głosowanie na walnych zgromadzeniach,
„Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 6, s. 11-15.
19
R. Czerniawski, Walne zgromadzenie spółki akcyjnej, Warszawa 2009,
s. 110-112; M. Engeleit, Wirtualne walne zgromadzenie. Wpływ Internetu na
prawo spółki akcyjnej, Warszawa 2005, s. 207-213.
20
K. Duda, E-voting jako forma demokracji bezpośredniej.
Dotychczasowe doświadczenia i ich konsekwencje, „Refleksje” 2011, nr 4, s.
159-167.
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3. Problemy związane ze stosowaniem elektronicznego walnego
zgromadzenia
Priorytetowym zagadnieniem w zakresie elektronicznego
walnego zgromadzenia jest zakreślenie skutków dla spółki
i akcjonariuszy w sytuacji pojawienia się nieprawidłowości podczas
transmisji obrad walnego zgromadzenia. W przepisach Kodeksu spółek
handlowych nie zostały uregulowane kwestie z tym związane ze względu
na szeroki wachlarz różnego rodzaju zakłóceń, jakie mogą wystąpić.
Zaleca się wprowadzanie regulacji zawartych w statutach czy
regulaminach, które powinny zawierać rozwiązania przewidujące zasady
wyznaczania przerw powstałych w wyniku zakłóceń transmisji obrad
zgromadzenia, jako przerwy technicznej. Z kolei w przypadku
długookresowych zaburzeń nie pozwalających na prowadzenie obrad,
wypada zarządzić przerwy w obradach21. Aktualnie obowiązujące przepisy k.s.h. nie dają odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu
postępowania w sytuacji, kiedy doszło do wstrzymania transmisji obrad
walnego zgromadzenia w sposób przewlekły, w efekcie czego może stać
się niemożliwe podjęcie decyzji w przedmiocie przerwy w obradach22.
Uczestnictwo w elektronicznym walnym zgromadzeniu
zapewniającym akcjonariuszom dwustronną komunikację w czasie
rzeczywistym bądź wykonywanie prawa głosu jest związane ze
znacznym problemem przy identyfikacji akcjonariuszy. Dlatego też
postuluje się, by zagadnienie to było każdorazowo regulowane w aktach
wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych spółkach takich jak
statut czy regulamin walnego zgromadzenia 23 . Posługiwanie się przez
akcjonariusza jedynie z możliwości obustronnej komunikacji wymaga
wyłącznie potwierdzenia jego uprawnienia do udziału w walnym
zgromadzeniu w drodze przewidzianej w art. 406-4063 k.s.h. Tymczasem
celem zagwarantowania prawa głosu niezbędna byłaby wcześniejsza
identyfikacja poszczególnych uprawnionych osób, nadanie im
21

Por. Art. 408 § 2 k.s.h.: Walne zgromadzenie może zrządzać przerwy w
obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać
dłużej niż trzydzieści dni.
22
A. Krysik, op. cit., dostęp 21.06.2017.
23
Zob. O. Horwath, Głosowanie korespondencyjne na walnych
zgromadzeniach – implementacja postanowień dyrektywy 2007/36/WE, „Monitor
Prawniczy” 2010, nr 2, s. 73 i n.
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właściwych numerów identyfikacyjnych oraz przyporządkowanie każdej
z nich odpowiedniej liczby głosów równej liczbie posiadanych przez nie
akcji24.
Elektroniczne głosowanie może implikować różnego rodzaju
problemy związane z odpowiedzialnością za pozbawienie akcjonariusza
możliwości głosowania w ogóle, czy za sfałszowanie wyników wyborów
bądź innego rodzaju głosowania. Pierwszy ze wskazanych przypadków
może stanowić wynik niewłaściwego działania urządzeń lub łączy
internetowych, które są wykorzystywane przez akcjonariusza, ale także
z przyczyn spoczywających po stronie spółki. Natomiast przyczyną
manipulowania wynikami wyborów może być bezprawne posłużenie się
wykradzionym hasłem dostępu czy coraz częściej stosowany hacking25
i cracking26. W przypadku stwierdzenia awarii serwera spółki, a także
ingerencji hakerów manipulujących wynikami głosowań lub
przyglądających się przebiegowi obrad, niezwłocznie powinno nastąpić
przerwanie dotkniętych wadą obrad.
W literaturze postuluje się, by pełną odpowiedzialność za
zakłócenia stanowiące wynik nieprawidłowego działania dostarczonego
oprogramowania czy sprzętu ponosiła spółka27. Z powyższym poglądem
należy się zgodzić w przypadku, gdy korzysta ona z telezgromadzenia
opartego na transmisji obrad przez wybraną łączność satelitarną.
W związku z tym obrady powinny zostać wstrzymane w chwili
stwierdzenia usterki tak, by możliwe było usunięcie zakłóceń.
Tymczasem w sytuacji, kiedy akcjonariusz łączy się z walnym
24

Zob. R.L. Kwaśnicki, A. Bielecka, „Internetowa” nowelizacja kodeks
spółek handlowych, „Prawo Spółek” 2009, nr 3, s. 9 i n.; M. Romanowska, A.
Opalski, Nowelizacja kodeksu spółek handlowych reformująca niektóre
założenia instytucji kapitałowych, „Monitor Prawniczy” 2009, nr 14 (dodatek), s.
1.
25
Hacking to kradzież treści z cudzego komputera; przestępstwo zostało
skatalogowane w Kodeksie karnym jako nieuprawnione uzyskanie dostępu do
informacji dla niego nieprzeznaczonej poprzez otwarcie zamkniętego pisma,
podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając
elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej
zabezpieczenie.
26
Cracking to dziedzina informatyki zajmująca się łamaniem
zabezpieczeń oprogramowania; proceder dokonywany jest z naruszeniem praw
autorskich w sposób nielegalny.
27
Zob. J. Krukowska-Korombel, op. cit., s. 36-43; G. Cern, op. cit., s. 602
i n.
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zgromadzeniem przy wykorzystaniu Internetu, nie sposób wyobrazić
sobie, by odpowiedzialność spoczywała na spółce. Nie posiada ona
bowiem informacji o jakości usług świadczonych przez lokalnych
operatorów, z których łączy korzysta w danej chwili akcjonariusz.
Przedstawione powyżej przypadki prowadzą do wniosku, iż
niezbędne może się okazać stworzenie infrastruktury, która zapewnia
jednocześnie wydajność systemu, ale także wysoką niezawodność.
Z innej strony rozwiązanie może stanowić korzystanie z usług
profesjonalnego podmiotu zewnętrznego, którego zadaniem będzie
nadzorowanie sposobu prowadzenia głosowań. Należy bowiem
zauważyć, że nawet w chwili obecnej systemy informatyczne, z których
korzystają największe spółki publiczne nie są przystosowane do obsługi
elektronicznego walnego zgromadzenia. Niejednokrotnie zdarza się, iż
oprogramowanie lub serwer obsługujący stronę internetową spółki nie
obsługuje kilkudziesięciu tysięcy internautów będących akcjonariuszami
spółki. Tym samym tego typu problemy póki co skutecznie odciągają
uwagę spółek publicznych od wdrażania nowych rozwiązań do ich
statutów. Natomiast zatrudnienie podmiotu zewnętrznego obsługującego
wideokonferencje wielopunktowe oraz transmisje internetowe może
przybierać charakter ograniczony, szczególnie w przypadku prób
zaaranżowania zgromadzenia przez największe notowane na rynku
spółki.
Inny problem stanowi kwestia jawności głosowania, która
dotyczy możliwości ustalenia sposobu głosowania poszczególnych
akcjonariuszy uczestniczących w głosowaniu. Kwalifikowana postać
głosowania jawnego to głosowanie imienne. W doktrynie istnieje spór co
do kwalifikacji głosowania elektronicznego jako jawnego28. Bowiem co
do zasady w głosowaniu elektronicznym brak jest możliwości
identyfikacji sposobu głosowania pojedynczych akcjonariuszy, zatem
wynikałoby, iż każde głosowanie elektroniczne jest tajne (a na pewno jest
niejawne) 29 . Zagadnienie związane z jawnością głosowań uzależnione
jest zarówno od techniki, jak i samego sposobu organizacji głosowania
elektronicznego. W przypadku, gdy jednocześnie z przydzieleniem
kluczy do głosowania, każdemu z akcjonariuszy zostaje przypisany klucz
co do liczby głosów oraz osoby akcjonariusza, jawność zostaje
zachowana. Jednakże możliwość sprecyzowania sposobu głosowania
poszczególnych akcjonariuszy istnieje już po akcie głosowania.
28
29

Art. 420 § 1 k.s.h. stanowi: Głosowanie jest jawne.
A. Kappes, op. cit., s. 11-15.
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Tymczasem, gdy brak jest sposobności co do identyfikacji, nie można
mówić o rozumianej w ten sposób jawności.
4. Dotychczasowe stosowanie elektronicznego walnego zgromadzenia
W 2013 roku M. Burgiel oraz M. Pacak przeprowadzili badania
wśród 140 spółek z indeksów WIG2030, mWIG40 oraz sWIG8031. Cztery
lata po wprowadzeniu do k.s.h. możliwości udziału w walnym
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
jedyną spółką, która umożliwiała akcjonariuszom aktywne uczestnictwo
w obradach walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu Internetu była
Netia S.A., notowana wówczas w indeksie mWIG40. Aktualnie, po
kolejnych trzech latach obowiązywania art. 4065 k.s.h. sytuacja kształtuje
się nieco lepiej, jednak nadal daleko nam do wzorców zachodnich, gdzie
elektroniczne walne zgromadzenie stosuje się na dużo szerszą skalę.
Obecnie kolejne spółki zawierają w swoich statutach uregulowania
dotyczące zgromadzenia w formie elektronicznej, jakkolwiek na tym ich
działanie się kończy i w praktyce nigdy nie korzystają z ustanowionych
rozwiązań.
Wspomniana Netia S.A. wykorzystuje prawie wszystkie
rozwiązania zawarte w k.s.h., zapewniając akcjonariuszom udział
w zgromadzeniu poprzez śledzenie obrad online, głosowanie przy użyciu
środków elektronicznych w trakcie jego trwania, a kończąc na
wypowiadaniu się podczas zgromadzenia. Co więcej jedynie Netia S.A.
stwarza akcjonariuszom warunki do zadawania pytań online w trakcie
trwania oraz transmitowania obrad walnego zgromadzenia. Spółka
zapewnia także dedykowane oprogramowanie, które pozwala na jak
najszersze zaangażowanie akcjonariuszy in absentia 32 . Cała procedura
zostaje zainicjowana od zgłoszenia zdalnego udziału w walnym
zgromadzeniu. Kolejno akcjonariusz powinien dokonać trzech
następujących po sobie czynności, jednak każda z nich winna zostać
zatwierdzona przez spółkę w zwrotnej wiadomości e-mail. Pierwszą
30

WIG20 to indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych
notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; mWIG40 to
indeks średnich spółek notowanych na warszawskiej GPW; sWIG80 to indeks
małych spółek notowanych na warszawskiej GPW.
31
M. Burgiel, M. Pacak, Partycypacja akcjonariuszy „in absentia” w
walnych zgromadzeniach spółek publicznych – regulacja prawna a praktyka
korporacyjna, „Monitor Prawa Handlowego” 2013, nr 5, s. 14-22.
32
Ibidem.
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czynnością jest wypełnienie formularza aktywacji RVS i przesłanie go
łącznie z dokumentem urzędowym potwierdzającym tożsamość (np.
dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Następnie akcjonariusz
dokonuje rejestracji uczestnictwa za pośrednictwem strony internetowej
oraz przesyła numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu. Trzecim, ostatnim krokiem jest wygenerowanie przez
akcjonariusza hasła na wskazanej przez spółkę stronie aktywacyjnej33.
Z innej strony powszechnym zjawiskiem jest niekorzystanie
przez spółki z możliwości głosowania przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość. W przedkładanych uzasadnieniach
takiego stanu rzeczy spółki najczęściej powołują się na wysokie koszty,
braki techniczne w stosowanej infrastrukturze czy dwuznaczność
przepisów. Inne powody to m.in. brak zainteresowania organizacją
elektronicznego walnego zgromadzenia wśród samych akcjonariuszy,
głosowanie przez pełnomocników jako forma wystarczająca, a także
newsletter jako dostateczny sposób komunikacji.
Stosunkowo dużo spółek korzysta z rozwiązania w zakresie
transmisji obrad walnego zgromadzenia. Spółki stosują jednak dwie
różne formy przekazu – na żywo oraz poprzez zamieszczanie nagrania na
stronie internetowej po fakcie. Autorzy badania zauważają jednak, iż oba
rozwiązania charakteryzują się pewnymi zaletami. Transmisja w czasie
rzeczywistym pozwala podejmować decyzje co do głosowania poprzez
pełnomocnika, który fizycznie bierze udział w obradach walnego
zgromadzenia, podczas gdy akcjonariusz obserwuje obrady online
przekazując odpowiednie instrukcje. Tymczasem retransmisja pozwala
zweryfikować, które uchwały nie zostały przegłosowane, a także
zapoznać się z rozłożeniem głosów. Należy bowiem pamiętać, iż spółka
jest zobowiązana opublikować jedynie zapisy dotyczące uchwał, które
zostały podjęte. Tym samym na spółce nie ciąży obowiązek informacyjny
co do głosów złożonych w głosowaniach nad uchwałami, które nie
zostały uchwalone.
Od początku 2013 roku spółki giełdowe powinny zapewniać
swoim akcjonariuszom możliwość głosowania na walnym zgromadzeniu
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z treścią
punktu IV.R.2. części IV. Walne zgromadzenie i relacje
z akcjonariuszami zawartej w zaktualizowanych Dobrych Praktykach
33

Por. A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Suplement do
tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2010, s. 448 i n.
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Spółek Notowanych na GPW 2016 „Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na
strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy,
o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną
dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić
akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
takich środków (…)34”. Ponadto punkt IV.Z.2. stanowi, iż „Jeżeli jest to
uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia
powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym35”.
Podczas IV Kongresu Prawników Spółek Giełdowych
zorganizowanego w lutym 2013 r. przez Stowarzyszenia Emitentów
Giełdowych, dyrektorzy działów prawnych spółek giełdowych
podkreślali, że do organizowania elektronicznych walnych zgromadzeń
zniechęcają zarówno przeszkody technologiczne, jak i prawne36. Akcjonariusz chcący wziąć udział w elektronicznym walnym zgromadzeniu
w czasie rzeczywistym oraz brać udział w głosowaniu, powinien
posiadać komputer o właściwej przepustowości łączy. Dodatkowo, jak
podkreśla J. Krukowska-Korombel problemem technicznym leżącym po
stronie spółek jest konieczność zapewnienia komunikacji dwustronnej
oraz możliwości elektronicznego głosowania. W ocenie przedstawicieli
działów prawnych spółek obowiązek przydzielenia każdemu
akcjonariuszowi loginu i hasła, a tym samym ich jednoczesna rejestracja
w momencie rozpoczęcia zgromadzenia mogą rodzić różnego rodzaju
problemy techniczne 37 . Tymczasem k.s.h. nie reguluje kwestii związanych z pozbawieniem akcjonariusza możliwości udziału w walnym
zgromadzeniu czy nawet swoistego odebrania prawa głosu w przypadku
zerwania łącza w trakcie walnego zgromadzenia.
Także Komisja Nadzoru Finansowego dostrzegająca problemy
związane ze stosunkowo niewielkim zainteresowaniem możliwością
34

Strona
internetowa
Giełdy
Papierów
Wartościowych,
https://www.gpw.pl, „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”,
dostęp 23.06.2017.
35
Ibidem.
36
Strona internetowa Puls Biznesu, https://www.pb.pl, „Nie ma chętnych
na elektroniczne walne zgromadzenia”, dostęp 23.06.2017.
37
Strona internetowa Biznes Newseria, https://biznes.newseria.pl,
„Elektroniczne walne zgromadzenia akcjonariuszy wciąż mało popularne. Mimo
że dają duże oszczędności”, dostęp 24.06.2017.
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organizowania walnych zgromadzeń w formie elektronicznej,
występującego po stronie spółek, w piśmie z dnia 5 czerwca 2013 r.
dotyczącym relacji banków z akcjonariuszami mniejszościowymi,
przedstawiła swoje stanowisko w zakresie banków, których akcje są
przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 38 . Komisja
podkreśliła, iż istotnym elementem ładu korporacyjnego jest stosunek
banku do akcjonariuszy mniejszościowych. Jednocześnie powołano się
na uzasadnienie do nowelizacji Kodeksu spółek handlowych stworzone
przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego podkreślając, że
„dyrektywa 2007/36/WE wprawdzie jest adresowana do ogółu
akcjonariuszy, jednak ma za zadanie wzmocnić przede wszystkim
drobnych inwestorów. Ze względu na niewielki udział kapitałowy często
nie są oni zainteresowani wykonywaniem prawa głosu i pozostają
pasywni. Taki stan rzeczy jest niebezpieczny, zarówno w spółkach
o rozproszonych stosunkach właścicielskich, jak i w spółkach
z akcjonariuszem strategicznym.”
W dalszej części KNF zaznaczyła, że „banki powinny w swoich
działaniach uwzględniać interesy akcjonariuszy mniejszościowych,
zwracając przy tym uwagę również na kwestie, które nie zostały
bezpośrednio uregulowane przez przepisy prawa i kodeksy dobrych
praktyk39. Bowiem na poziom zaufania, jakim darzony jest bank na rynku
kapitałowym w znaczącym stopniu wpływa także jakość komunikacji
zarówno z akcjonariuszami mniejszościowymi, jak i pozostałymi
uczestnikami
rynku
kapitałowego.
Udział
akcjonariuszy
mniejszościowych bądź ich przedstawicieli w walnych zgromadzeniach
świadczy o ich trosce o sprawy banku, który powinien być wspierany
przez jego zarząd i pracowników. Komunikacja z akcjonariuszami
mniejszościowymi w trakcie walnych zgromadzeń powinna stanowić
istotny element relacji banku z inwestorami. Bank powinien działać na
rzecz ułatwienia uczestnictwa akcjonariuszy, w tym mniejszościowych,
w walnych zgromadzeniach. Mimo, że przepis art. 4065 k.s.h. wszedł
w życie 3 sierpnia 2009 r., jedynie dwa banki notowane na Giełdzie
Papierów
Wartościowych
w
Warszawie
S.A.
umożliwiają
40
akcjonariuszom korzystanie z tej formy komunikacji . Banki powinny
38

Strona internetowa systemu informacji prawnej LEX, https://sip.lex.pl,
„Pismo z dnia 5 czerwca 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego DBK/DBK
5/7113/5/1/2013/RS. Relacja banków z akcjonariuszami mniejszościowymi”,
dostęp 24.06.2017.
39
Ibidem.
40
Stan na dzień 5 czerwca 2013 r.
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uwzględniać w swojej strategii relacji inwestorskich starania na rzecz
zaangażowania akcjonariuszy mniejszościowych.”
5. Podsumowanie
Celem dyrektywy 2007/36/WE było silniejsze wspieranie praw
akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, a także
utorowanie drogi do wykonywania prawa głosu akcjonariuszom
posiadającym miejsce zamieszkania bądź siedzibę poza krajem siedziby
spółki publicznej. W ocenie europejskiego ustawodawcy, spółki powinny
posiadać możliwość zagwarantowania swym akcjonariuszom udziału
w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu elektronicznych środków
komunikacji. Następstwem wejścia w życie unormowań omawianej
dyrektywy była implementacja jej poszczególnych przepisów do
Kodeksu spółek handlowych. W konsekwencji zmian legislacyjnych,
harmonizujących przepisy krajowe z prawodawstwem wspólnotowym,
polskie spółki uzyskały regulacje zbliżone do tych, jakie działają
w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Przywileje
korporacyjne
przysługujące
mniejszym
akcjonariuszom mają niebagatelny wpływa na kolejne losy spółki.
Jednakże stopień absencji drobnych akcjonariuszy na walnych
zgromadzeniach cały czas pozostaje stosunkowo wysoki, co może
wpływać na destabilizację ładu korporacyjnego, a w efekcie wywoływać
paraliż spółki z uwagi na brak kworum niezbędnego dla ważności
odbywanych obrad41. Analizowane dane szacunkowe pokazują, że w Polsce nieobecność akcjonariuszy w trakcie walnych zgromadzeń kształtuje
się na poziomie 50-60%. Główne powody, na które wskazuje się
w raportach to m.in. brak czasu, wysokie koszty udziału oraz brak
znajomości warunków uczestnictwa.
Powściągliwość w zakresie wprowadzania nowych środków
działania do statutów spółek publicznych wynika najczęściej
z ograniczeń o charakterze technicznym. Problem stanowi
niedostatecznie rozwinięta infrastruktura informatyczna, a także brak
doświadczenia podmiotów, które zajmują się organizacją elektronicznych
walnych zgromadzeń. Tymczasem akcjonariusze z innych państw UE nie
są zainteresowani nabywaniem udziałów w spółkach niedużych
rozmiarów, co nie skłania samych spółek do wprowadzania zmian
pozwalających wykonywać akcjonariuszom – nierezydentom ich praw.
41

G. Cern, op. cit., s. 605 i n.
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Ponadto niskie zainteresowanie elektronicznym walnym zgromadzeniem
niejednokrotnie stanowi przejaw obaw przed koniecznością ponoszenia
odpowiedzialności za ewentualne pozbawienie akcjonariusza prawa
udziału w zgromadzeniu na skutek awarii urządzeń, systemu czy
oprogramowania.
Jak pokazują przedstawione powyżej wnioski, wprowadzenie
możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w walnych
zgromadzeniach bez ich fizycznej obecności, nie wpłynęło w znaczący
sposób na praktykę organizacji walnych zgromadzeń42. Niewielka ilość
spółek wprowadziła do swoich statutów innowacyjne rozwiązania.
Kluczowe czynniki, które hamują rozwój elektronicznych walnych
zgromadzeń to różnie ujmowane koszty, nadal brak doświadczenia oraz
niewystarczająco wysoka kultura korporacyjna.
Wobec powyższych problemów część środowiska prawniczego
postuluje konieczność dokończenia przekształceń Kodeksu spółek
handlowych
oraz
kompleksowe
upowszechnienie
technik
informatycznych w praktyce korporacyjnej spółek akcyjnych, a także
innych spółek kapitałowych. W ocenie W. Kocota z uwagi na specyfikę
spółki publicznej należy uregulować zagadnienia jej dotyczące
w osobnym rozdziale kodeksu i uporządkować stan rzeczy przy okazji
kolejnej nowelizacji k.s.h. 43 . Dodatkowo proponuje się wprowadzenie
standardów, jakie powinny zostać spełnione przez elektroniczne systemy
głosowania i liczenia głosów44. Powinny one umożliwiać po zakończeniu
zgromadzenia kontrolę wyników głosowania. Norma powinna zostać
wdrożona na podstawie aktu prawa powszechnie obowiązującego, np.
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości wydanego w oparciu
o delegację ustawową zawartą w Kodeksie spółek handlowych.
Pomimo, że w aktualnym stanie rzeczy elektroniczne walne
zgromadzenie stanowi rozwiązanie rzadko stosowane, które rzecz jasna
odznacza się wspomnianymi niedogodnościami, niezrozumiały jest wręcz
oporny sposób postępowania większości spółek działających na naszym
rodzimym rynku. Oczywistym jest, iż instytucja stanowiąca przedmiot
niniejszego artykułu wymaga pochylenia się nad jej wybranymi
aspektami, jednak w wielu przypadkach elektroniczne walne
zgromadzenie może okazać się rozwiązaniem niezbędnym. Tymczasem
42
43
44

M. Burgiel, M. Pacak, op. cit., s. 20-21.
W. Kocot, op. cit., s. 4-15.
A. Kappes, op. cit., s. 11-15.
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głosowanie tradycyjne jest uznawane w niektórych państwach
europejskich za zwykły anachronizm. Najważniejsze zatem, by przepisy
Kodeksu spółek handlowych normowały elektroniczne walne
zgromadzenie, uwzględniając zarazem krytyczne uwagi odnoszące się do
bieżącego stanu rzeczy.
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Finansowanie działalności w lotnictwie cywilnym
Financing enterprises in the civil aviation sector

Abstrakt
Podejmowanie i realizowanie inwestycji w sektorze lotnictwa
cywilnego wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi.
Spowodowane to jest złożonością, ścisłym powiązaniem ze sobą
i kompatybilnością poszczególnych inwestycji, które niezbędne są do
wykonania bezpiecznego transportu lotniczego. W zależności od
działalności jaką prowadzi dana instytucja funkcjonująca w tym sektorze
transportu, a także świadczonych przez nią usług, zapotrzebowanie na
środki finansowe może być różne. Niewątpliwie najpoważniejszą
inwestycją niezbędną do wykonywania operacji lotniczych i obsługi
statków powietrznych jest wybudowanie lotniska. Potencjalne
możliwości pozyskania pomocy finansowej ze źródeł prywatnych jak
i publicznych na taką inwestycje, a także inną działalność umożliwiającą
funkcjonowanie transportu lotniczego, zostały przedstawione i omówione
w referacie. Dodatkowo środki publiczne zostały podzielone na te,
pochodzące z budżetu instytucji Unii Europejskiej, a także te, których
źródeł można doszukiwać się na terenie Polski.
Słowa kluczowe:
lotnictwo, lotnictwo cywilne, finansowanie, przedsiębiorstwa
Abstract
Investments in the aviation sector require large amount of money.
To provide the safety during the air operations there have to be many
connected to each other buildings, equipments. According to the area of
company’s field and the purpose of investments they want to do, the
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amount of money they need can be completely different. No doubt, the
biggest challenge is to build the airport. Potential sources of money for
such investment and for the other, not so challenging, are presented in
that article. What is more, money from the public sources is divided and
described as those which may come from the local, Polish organizations
and those which can come from the European Union institutions.
Key words:
aviation, aviation sector, civil aviation, finance, money

Wstęp
Pieniądze w dzisiejszych czasach odgrywają ogromną rolę. Są
potrzebne nie tylko do rozpoczęcia działalności, ale przede wszystkim do
jej prowadzenia. Często ich pozyskanie jest dla ludzi, przedsiębiorców
czy też organizacji ogromnym wyzwaniem. Angażowanie się w działania
ukierunkowane na stworzenie nowych lub powiększenie istniejących już
zasobów czy też wygenerowanie nowych korzyści 1 , pociąga za sobą
ryzyko. Jakiekolwiek inwestycje nie tylko dla pojedynczych osób ale
i dla większych firm, organizacji, które nie są chętne do narażania
własnego kapitału w coś nowego, coś co nie koniecznie może być dla
nich korzystne i wiązać się z wygenerowaniem jakichkolwiek korzyści
w przyszłości nie oddziałują zachęcająco.
Lotnictwo jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu.
Spowodowane to jest jego charakterystykami, przede wszystkim takimi
jak szybkość i globalny zasięg. Zgodnie z perspektywą przygotowaną
i opublikowaną przez firmę Airbus, która jest obecnie jedną
z największych koncernów lotniczych, wzrost ruchu pasażerskiego
między 2013 a 2032 rokiem będzie wahał się pomiędzy 4-6%
(w zależności od regionu) rocznie 2 . Dodatkowo Airbus zakłada, że
pomiędzy rokiem 2012 a 2027 ruch statków powietrznych zostanie
podwojony. Sytuacja taka pociągnie za sobą potrzebę podjęcia
i zrealizowania inwestycji w branży lotniczej. Ich powstanie będzie

1

A. Zacharowska, Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, Warszawa
2006, s.11-12.
2
J. Leahy, Future Jurneys. Global Market Forecast 2013-2032, 2014, s. 6.
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potrzebne 3 . Niestety, założenie i prowadzenie działalności usługowej
w tym sektorze wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi.
Istota finansowania działalności lotnictwa cywilnego
Lotnictwo, zgodnie z podziałem dokonanym przez Profesora
Zabłockiego dzieli się na lotnictwo państwowe, a także na lotnictwo
cywilne 4 . Lotnictwo państwowe, jak sama nazwa wskazuje powiązane
jest z państwem. Zależność ta polega na tym, że jego funkcjonowanie
finansowane jest z budżetu państwa. Lotnictwo cywilne natomiast
o pieniądze na swoją działalność musi zarobić samo. Aby osiągnąć jeden
z głównych celów organizacji, czyli aby wygenerować zysk czy też
korzyść, do uruchomienia swojej działalności potrzebują one środków
finansowych. O ile w przypadku małych przedsiębiorstw, będących
usługodawcami, czy też świadczących usługi np. handlingowe, które nie
wymagają stosunkowo dużej ilości pieniędzy na uruchomienie swojej
działalności nie jest to większym problem, tak w przypadku linii
lotniczych planujących świadczenie usług przewozów drogą powietrzną
pojawia się problem pozyskania wystarczającej ilości pieniędzy na ten
cel. Niewątpliwie jedną z najpoważniejszych, pociągających za sobą
potrzebę pozyskania ogromnej ilości środków finansowych inwestycją
realizowaną w sektorze lotnictwa cywilnego jest wybudowanie lotniska.
Problem przejawia się tym, że lotnisko jest obszarem, który musi
zawierać płaszczyzny przeznaczone do wykonywania operacji lotniczych
(pas startowy), a także do naziemnego ruchu statków powietrznych
i innych niezbędnych do ich obsłużenia i dokonania obsługi handlingowej
pojazdów (drogi kołowania, płaszczyzny postojowe, stanowiska
postojowe itp.). Powstać muszą również w jego granicach niezbędne do
obsługi tych statków powietrznych urządzenia i obiekty budowlane
(terminal pasażerski, wieża kontroli lotów, hangary, budynek straży
pożarnej itp.)5. Wybudowanie całej infrastruktury lotniskowej wiąże się
z ogromnymi nakładami finansowymi, dlatego przedsiębiorców
mogących pozwolić sobie na taką inwestycję jest niewielu. Często spółki
podejmują się takiego zadania, jednak przy wykorzystaniu pomocy
finansowej pochodzącej z zewnątrz, której otrzymanie jest możliwe

3

M. Baczwarow, T. Napierała, Wpływ wydarzeń 11 września 2001 r. na
turystykę światową, Łódź 2002, s. 76-78.
4
E. Zabłocki, Lotnictwo cywilne. Lotnictwo służb porządku publicznego,
Warszawa 2006, s. 11.
5
Ibidem, s. 16.

123

A. Śliwińska: Finansowanie działalności w lotnictwie cywilnym

z różnych, licznych źródeł. Pieniądze takie mogą pochodzić ze środków
prywatnych, a także z budżetu publicznego.
Źródła finansów ze środków prywatnych
Środki prywatne to pieniądze, które pochodzić mogą od
prywatnych inwestorów, czy też innych instytucji, wobec których
podmiot otrzymujący jakieś korzyści zaciąga zobowiązanie. W Polsce
organami zarządzającymi portami lotniczymi są głównie spółki.
Najczęściej są to spółki akcyjne, a także spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. Każda z nich zgodnie z prawem handlowym ma
możliwość sprzedaży akcji, czy też udziałów. Taka transakcja pozwala
organom zarządzającym zgromadzić niezbędne do dokonania inwestycji
środki kapitałowe. Odpowiednio akcjonariusze, bądź też udziałowcy
w przyszłości mają prawo do czerpania proporcjonalnych zysków
wynikających z posiadanych akcji, udziałów6. Niestety, obecnie na rynku
kapitałowym głównie swoje nadwyżki finansowe lokuje się w biznesy,
które charakteryzują się największym potencjałem zwrotu poniesionych
kosztów, a także wysokich, długoterminowych dochodów7. Liczne kłopoty prawne spółek, ich niewypłacalność (tak jak to się wydarzyło
w przypadku spółki zarządzającej portem lotniczym Gdynia-Kosakowo,
podobne sytuacje w Hiszpanii) tylko zniechęcają prywatnych inwestorów
do podjęcia takiego ryzyka. Zagrożenie nie uzyskania pożądanych przez
nich korzyści jest jednak w pewien sposób uzasadnione8.
Kolejnym źródłem kapitału na inwestycje ze środków
prywatnych jest wygenerowanie ich z własnej działalności. Pieniądze te
mogą pochodzić, w zależności od zakresu prowadzonych i świadczonych
usług, z różnych źródeł. Dla przykładu, linie lotnicze generują zyski
głównie z oferowania usług przewozów drogą powietrzną pasażerów,
bagaży, poczty, ładunków towarowych, sprzedaży pokładowej itp.
Zarządzający portami lotniczymi mogą generować swoje przychody ze
świadczonych usług około-lotniczych takich jak umożliwienie
wykonywania operacji lotniczych na pasie startowym należącym do portu
lotniczego, postój statków powietrznych na płaszczyznach postojowych,
obsługę biletowo-bagażową pasażerów, podstawienie schodów,
6

A. Leicovic, Pieniądz i jego skuteczne formy inwestowania, [w] Zarządzaniewspółczesne wyzwania, red. M. Walczak, Kielce 2017, s.141-144.
7
M. Pluta-Olearnik, Marketing usług bankowych, Warszawa1999, s.62.
8
A. Korombel, Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą
project finance, Warszawa 2007, s.152-169.
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wypchnięcie samolotu itd. Dodatkowo ich zyski mogą pochodzić
z prowadzenia działalności poza lotniczej, np. za wynajem powierzchni
handlowo-usługowych, reklamę, wynajem sprzętu, sprzedaż paliwa,
prowadzenie parkingu przy lotniskowego. Pozyskanie funduszy na
inwestycje ze środków własnych jest rozwiązaniem, które może być tylko
brane pod uwagę przez organizacje, które są rentowne, czerpią korzyści
materialne oraz posiadają dość stabilną pozycję na rynku. Dla jednostek,
które dopiero planują rozpoczęcie swojej działalności nie jest to możliwe.
Ewentualnie, mogą one rozważyć „zamrożenie” posiadanego kapitału,
przeznaczonego na inwestycję poprzez założenie lokaty, przez co ich
kapitał pochodzący ze środków własnych może się powiększyć. Niestety
to rozwiązanie nie przynosi zbyt wysokich przychodów w krótkim
okresie czasu.
Zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego wobec innej organizacji
jest kolejną możliwością pozyskania pieniędzy na inwestycje przez
organizacje, które zarówno już funkcjonują na rynku jak i dla tych, które
dopiero planują zapoczątkowanie swojego istnienia na nim. Wysokość
wnioskowanego zaciąganego zadłużenia zależna jest od planowanej
inwestycji. Znaczenie ma forma i zakres na który mają zostać
przeznaczone pieniądze. Linie lotnicze zadłużenie takie najczęściej
zaciągają poprzez wzięcie statków powietrznych, czy też innego
niezbędnego sprzętu w leasing. Spółki zarządzające portami lotniczymi
często wybierają zaciągnięcie pożyczki w formie kredytu9. Istnieją różne
ich rodzaje. Najpopularniejsze z nich to kredyty inwestycyjne,
hipoteczne, dewizowe, lombardowe oraz preferencyjne. Spotkać się
również można z zaciągnięciem pożyczki udzielonej przez instytucje
multilateralne takie jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, bądź
Europejski Bank Inwestycyjny. Ta pomoc udzielana jest na międzynarodowym rynku kapitałowym. Realizowane z tego funduszu mogą być
inwestycje infrastrukturalne, dlatego mają one znaczenie dla organizacji,
które do realizacji swoich zadań potrzebują trwałej infrastruktury. Istotne
jest, że te banki pożyczki udzielają na mocy Prawa zamówień
publicznych, przez co musza one być zgodne z zawartymi w nim
restrykcjami. Zaskakujący może być fakt, że pomoc w tej formie jest
udzielana w przypadku gdy wartość całej inwestycji przekracza kwotę
422 tysięcy euro.

9

D. Korenik, S. Korenik, Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społecznoekonomiczny w przestrzeni, Warszawa 2007, s.50-51.
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Źródła finansów ze środków publicznych
Obok środków prywatnych, przedsiębiorcy inwestycje w obrębie
prowadzonej działalności mogą finansować, bądź też współfinansować,
również ze środków pochodzących ze źródeł publicznych. Rok 2004 był
bardzo przełomowy dla polskiej gospodarki. Wraz ze wstąpieniem do
Unii Europejskiej stworzona została możliwość otrzymywania
współfinansowania inwestycji m.in. w sektorze lotnictwa cywilnego
właśnie z budżetu Unii Europejskiej. Infrastruktura lotniskowa jak i inne
inwestycje w portach lotniczych, często są współfinansowane przez różne
programy utworzone i realizowane przez organy unijne. Inwestycje
(głównie infrastrukturalne) mogą być dokonane ze środków
pochodzących z trzech najważniejszych (i największych) programów.
Pierwszy - Program spójności w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007-2013 (inwestycje z jego ramienia są obecnie
finalizowane na terenie Polski), którego kontynuacją jest program na lata
2014-2020 (środki pieniężne z jego ramienia są obecnie przyznawane).
Z tego programu inwestowane są budowy, przebudowy, a także remonty
dróg startowych, dróg kołowania, płyt postojowych oraz innych
elementów infrastruktury lotniskowej, budowa, przebudowa oraz
remonty zaplecza technicznego i operacyjnego niezbędnego do obsługi
infrastruktury w porcie lotniczym oraz inwestycje w infrastrukturę
portową, w tym przede wszystkim terminale pasażerskie i cargo. Kupno
oraz prace remontowe systemów m.in. nawigacyjnych, oświetleniowych,
systemów
energetycznych,
telekomunikacyjnych
wodno-kanalizacyjnych, monitoringu na terenie portu lotniczego itp. obok
dofinansowania projektów i prac projektowych i dokumentacyjnych
związanych z inwestycjami mogą być finansowane również z programu
spójności. Zasadniczą różnicą pomiędzy programem na lata 2007-2013 a
2014-2020 jest położenie większego nacisku na wsparcie działań, których
celem jest ograniczenie negatywnego wpływu działalności gospodarczej
(w tym obejmującej transport lotniczy) na środowisko naturalne 10 . Do
końca roku 2015 były wydawane pieniądze ze starszej perspektywy (aż
404 milionów euro), przeznaczone przede wszystkim na inwestycje
infrastrukturalne, np. budowa nowego terminalu w Porcie Lotniczym im.
Lecha Wałęsy w Gdańsku. Znaczna część przydzielonych środków
niestety została przyznana tym lotniskom, które są wliczone do sieci
10

Strona internetowa Portalu Innowacji, http://www.pi.gov.pl, „ Nowa
Perspektywa UE 2014 – 2020 – nowe możliwości dofinansowania dla
przedsiębiorstw i samorządów”, dostęp 21.06.2017.
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TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa). Są to Porty Lotnicze
uznane jako strategiczne w złożonej europejskiej sieci transportowej,
których rozwój jest kluczowy i niezbędny do zapewnienia bezpiecznego,
ciągłego i płynnego przepływu ruchu lotniczego na terenie Europy.
Polskie Porty lotnicze wliczone do sieci TEN-T to te, które
zlokalizowane są w miastach takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk,
Katowice, Wrocław, Poznań, Rzeszów oraz Szczecin. Dofinansowane
inwestycje w wymienionych portach lotniczych nie zostały jednak
przyznane w takim samym stopniu. Porty te, zostały podzielone na
kategorie. Każda z kategorii charakteryzuje się inną wysokością
otrzymanego dofinansowania, co wynika m.in. z rozwoju gospodarczego
danego regionu. Dla przykładu Port Lotniczy w Warszawie, uznany
został jako Port kategorii B, dlatego dofinansowanie inwestycji
z Funduszu spójności wynosić może tylko 30%, natomiast realizowane
inwestycje na terenie lotnisk w Szczecin i Rzeszowie, zaliczonych jako
porty kategorii D (najniższa kategoria na terenie Polski), dofinansowane
mogą być w aż 75%. Inwestycje na terenie pozostałych polskich Portów
Lotniczych, które nie są włączone do Sieci TEN-T mogą również być
finansowane z budżetu europejskiego, jednak pochodzić może pomoc
kapitałowa ze środków przyznanych na realizacje celów określonych
w innych programach europejskich11.
Kolejny program, umożliwiający finansowanie inwestycji
w lotnictwie cywilnym to Fundusz rozwoju regionalnego w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Posiadają
one również swoje kontynuacje na lata 2014-2020. Sytuacja
z przyznawanymi dofinansowaniami z obu perspektyw jest podobna do
tej, która charakteryzuje Program spójności (inwestycje z programu na
lata 2007-2013 są już finalizowane, natomiast fundusze z programu na
lata 2014-2020 są dopiero przydzielane poszczególnym instytucją,
organizacją) 12 . Środki pieniężne przydzielane na mocy szesnastu programów operacyjnych dla poszczególnych województw (które powstały
w ramach tego programu), zostały rozdzielone w różnym stopni, tym
11

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2009 r.
w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w
ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1356).
12

Strona internetowa Portalu samorządowego,
http://www.portalsamorzadowy.pl, „Perspektywa UE 2014-2020 r.: Polska ma
opóźnienie w wydawaniu unijnych pieniędzy”, dostęp. 21.06.2017.
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razem jednak ze względu na różnice w rozwoju wynikające z regionu
Polski, w którym zlokalizowane jest dane województwo. Celem tego
programu jest wyrównanie różnic pomiędzy regionami biedniejszymi
i bogatszymi. Pociągnęło to za sobą podział na Polskę A i Polskę B. Do
tej pierwszej zaliczone zostały obszary w okolicach Warszawy,
Trójmiasta, a także Górnego-Śląska. Pozostałe obszary to tzw. Polska B,
na której rozwój i dofinansowanie inwestycji zostało przydzielone
znacznie więcej pieniędzy. Z Funduszu rozwoju regionalnego
finansowane są różne inicjatywy ukierunkowane głównie na wzrost
zatrudnienia i utworzenia nowych miejsc pracy (w tym przede wszystkim
na terenie portów lotniczych), inwestycje infrastrukturalne, rozwój
turystyki (jest to szansa na dynamiczniejszy rozwój linii lotniczych),
działania mające na celu ochronę i poprawę stanu środowiska (inwestycje
głównie w portach lotniczych ukierunkowane na zredukowanie wpływu
hałasu do lokalnego otoczenia). Zaskakująca jest pomoc na inwestycję
w formie budowy Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych
i Kosmicznych na terenie Polski. Środki przyznane na realizacje zadań
wynikających z perspektywy na lata 2014-2020, w porównaniu do tej na
lata 2007-2013, zostały niemalże podwojone, co potwierdza, że wciąż
tereny mniej rozwinięte muszą podejmować i realizować inwestycje
ukierunkowane na wyrównaniu różnic rozwojowych.
Ostatnim programem unijnym, z którego budżetu można uzyskać
pomoc na finansowanie inwestycji w sektorze lotnictwa cywilnego jest
wspomniany Program Transeuropejskiej Sieci Transportowej.
Współzależność i płynność w wykorzystywaniu różnych środków
transportu, tak aby dostać się w możliwie jak najkrótszym czasie
z jednego miejsca do drugiego, to priorytet w tym programie 13 .
Inwestycje w rozbudowy, modernizacje, remonty portów lotniczych,
a także rozwój linii lotniczych są w znacznym stopniu dofinansowywane
z ramienia tego programu. Optymalizacja przewozów statkami
powietrznymi, nowe urządzenia nawigacyjne, poprawa zabezpieczeń
i bezpieczeństwa w portach lotniczych, finansowanie inwestycji
ukierunkowanych na ułatwienie dostępu portów lotniczych dla osób
o ograniczonej mobilności, spowodowanie swobodniejszego przepływu
osób i mienia na terenie Unii Europejskiej to inne, przykładowe obszary
inwestycji, o których współfinansowanie można się ubiegać. Ciekawym
jest fakt, że również finansowane są ze środków przeznaczonych na
13

K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Polityka rozwoju transportu, Gdańsk
2013, s.106-107.
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rozwój sieci TEN-T wszelkie działania pro środowiskowe. Poprawa
ochrony przed hałasem wyemitowanym w dniu prowadzenia działalności
przez port lotniczy, to inicjatywy i ulepszenia, które mają na celu
utylizację zanieczyszczeń powstałych na terenach portów lotniczych. Są
to główne inwestycje, na które mogą być przyznane pieniądze przez
organy unijne z tego funduszu14.
Otrzymanie pomocy finansowej ze środków publicznych
z budżetów instytucji państwowych jest kolejną możliwością. Na terenie
Polski, organizacje i przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o pomoc od
różnych organizacji. Spotkać się można z subsydiami pośrednimi
i bezpośrednimi od Państwa. Jeśli chodzi o sektor transportu lotniczego to
głównie można spotkać się z tymi pośrednimi. Obierają one zazwyczaj
formy takie jak przyznanie ulgi, lub też zwolnienia podatkowego,
głównie poprzez zwolnienie paliwa lotniczego z podatku. Choć z punktu
widzenia osób zajmujących się ochroną i wpływem transportu lotniczego
na środowisko przyrodnicze może to być niekorzystnym rozwiązaniem15,
tak dla przedsiębiorstw, np. linii lotniczych jest to zdecydowanie
pożądane.
Kolejną możliwością dofinansowania działalności w sektorze
lotnictwa cywilnego jest otrzymanie określonej sumy pieniężnej na
rozwój przedsiębiorstwa od lokalnych władz, z budżetów lokalnych
samorządów16,17. Jednak, w tym przypadku organizacje muszą być bardzo ostrożne i upewnić się, że otrzymana pomoc jest zgodna
z prawem18. Jak ukazała w 2014 r. dość głośna sprawa Portu Lotniczego
Gdynia-Kosakowo otrzymanie pomocy publicznej z budżetów lokalnych
gmin, może zostać uznane przez instytucje unijne, w tym przypadku
Komisję Europejską, za nie zgodną z prawem. Instytucja ta nakazała
spółce zarządzającej zwrot otrzymanych i zainwestowanych pieniędzy
14

Strona internetowa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, http://www.ulc.gov.pl
„Regulacje na rynku. Sieci TEN-T”, dostęp 20.06.2017.
15
A. Śliwińska, Wpływ transportu lotniczego na środowisko przyrodnicze,
Warszawa 2016, s. 53-55.
16
Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz.
95).
17
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157
poz. 1240).
18
M. Długosz, Ekonomia i zarządzanie, a funkcjonowanie samorządu
terytorialnego, [w] Zarządzanie- współczesne wyzwania, red. M. Walczak,
Kielce 2017, s.141-144.
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dotującym ją samorządom Gdyni i Kosakowa. Pieniądze otrzymane
zostały zainwestowane. Ponad 70 milionów zostało bezpośrednio wydane
na wybudowanie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia działalności
zarobkowej przez Port Lotniczy, w stosunkowo drogie wyposażenie
i sprzęt, przez co negatywna opinia o nie zgodności z obowiązującym
prawem przyznanej pomocy publicznej zmusiła tę organizację
zarządzającą do ogłoszenia niewypłacalności. Obecnie na terenach
należących do Gdyni i Kosakowo istnieje i niszczeje infrastruktura
lotniskowa (prawie w całości gotowa do uruchomienia i obsługi statków
powietrznych cywilnych), a Portu Lotniczego nie ma. Jak ukazuje ten
przykład, uzyskiwanie dofinansowania z budżetów instytucji publicznych
może okazać się podstępne, jednak jest to możliwe.
W Polsce organizacją realizującą z ramienia Ministra właściwego
ds. Transportu zadania i obowiązki wynikające z restrykcji prawnych
w zakresie lotnictwa cywilnego jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Prezes
tej
instytucji
ma
prawo
przyznawania
dotacji
celowych
przedsiębiorstwom funkcjonującym w tym obszarze. Urząd Lotnictwa
Cywilnego dotuje inwestycje w formie sprzętu, urządzeń, które są
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w prowadzonej działalności
lotniczej, a także do realizowania nadzoru w zakresie bezpieczeństwa
w polskiej przestrzeni powietrznej19. Najczęściej pomoc z jego budżetu
na wszelkie inwestycje nie może przekraczać 50% łącznej wartości
kosztów ponoszonych przez jednostkę zainteresowaną realizacją danego
zadania20.
Obok dotacji celowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego występują
dotacje przyznawane przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty
Lotnicze”. Instytucja ta, skupia się na współpracy z innymi organizacjami
oraz niesieniu im pomocy głównie finansowej, po to aby rozwijać
infrastrukturę lotniczą w Polsce, a także by zapewnić jak najwyższy
poziom bezpieczeństwa w branży lotniczej. Choć znaczna część
pieniędzy pochodzących od tego przedsiębiorstwa trafia bezpośrednio do
zarządzanych przez nie Portów lotniczych, to pomoc przede wszystkim
w infrastrukturę nawigacyjną jest dość często podejmowana. Chętnie
dotują wszelkie inwestycje, których istnienie pomoże w funkcjonowaniu
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
19

M. Jeż, Transport lotniczy a zrównoważony rozwój, Warszawa 2009, s. 19-23.
Strona internetowa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, http://www.ulc.gov.pl,
„Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności lotniczej w 2017
r.”, dostęp 21.06.2017.
20
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Podsumowanie
Inwestycje w lotnictwie cywilnym mogą być różnego rodzaju.
Pozyskanie dofinansowania na działalność w tej branży na terenie Polski
jest możliwe. Istnieją dwie różne ścieżki otrzymania pieniędzy. Są to
środki pochodzące z budżetów prywatnych organizacji oraz ze środków
publicznych. Prywatne dofinansowania to głównie pieniądze
wygospodarowane z własnej działalności, własnych oszczędności, dzięki
sprzedaży akcji/udziałów oraz w ramach zaciągnięcia zobowiązań wobec
innych jednostek. Publiczne dofinansowanie natomiast pochodzić może
ze źródeł krajowych, a także z budżetów instytucji unijnych. Unia
Europejska udzielić może pomocy przedsiębiorcom prowadzącym
działalność w sektorze lotnictwa cywilnego zgodnie z zasadami
i założeniami określonymi w Funduszu spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Funduszów rozwoju regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a także ze
środków przeznaczonych na program Wspólnotowy TEN-T. Krajowe
źródła współfinansowania, lub też pomocy to przede wszystkim subsydia
celowe z budżetu Państwa, dotacje celowe Prezesa Urzędu Lotnictwa
Cywilnego, pieniądze przekazane na działalność i rozwój instytucji od
lokalnych samorządów, a także środki pochodzące od Przedsiębiorstwa
Państwowego „Porty Lotnicze”. Jak zostało to przedstawione istnieje
wiele możliwości na uzyskanie pomocy finansowej, która przyczynić się
może do dynamicznego rozwoju działalności w sektorze lotnictwa
cywilnego.
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Klauzula obejścia prawa podatkowego.
Nowe narzędzie w walce z optymalizacją
Clause preventing taxation avoidance.
The new tool to fight tax optimization

Abstrakt
Obowiązujące od dnia 15 lipca 2016 r. przepisy o klauzuli
przeciwko unikaniu opodatkowania wprowadziły obostrzenia, których
celem było uniemożliwienie podatnikom podejmowania takich działań,
które choć legalne, zmierzać miały jedynie do obniżenia bądź zupełnego
uniknięcia opodatkowania.
Zgodnie z założeniem ustawodawcy wprowadzenie klauzuli
przeciwko unikaniu opodatkowania miało na celu ochronę podatników
przed dotkliwymi skutkami niezgodnych z prawem działań
prowadzących do unikania opodatkowania. Wyznaczenie granic
dopuszczalnej optymalizacji podatkowej, które wskazywać miała
klauzula,
doprowadziło jednak do znacznego ograniczenia
dotychczasowych metod optymalizacji, a nawet ich całkowitej eliminacji.
Słowa kluczowe:
optymalizacja podatkowa, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania,
uchylanie się od opodatkowania, unikanie opodatkowania
Abstract
The clause preventing taxation avoidance, valid since 15th July
2016, have introduced restrictive measures aimed at preventing taxpayers
from taking actions which, although legal, are intended only to reduce or
completely avoid taxation.
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According to the legislator’s assumption, the introduction of
a clause preventing taxation avoidance was intended to protect taxpayers
from the severe effects of illegal activities leading to avoid taxation.
Determination of legal tax optimization limits, indicated by the clause has,
however, led to a considerable reduction in the current methods of
optimization and even their elimination.
Key words:
tax optimization, clause preventing taxation avoidance, tax evasion, tax
avoidance

I. Wprowadzenie
Zagadnienie optymalizacji podatkowej, stanowiącej legalny
sposób ograniczenia kosztów ponoszonych na rzecz państwa przez ogół
podatników, pozostaje tematem niezwykle aktualnym1. Stosunek podatkowo-prawny od zawsze stanowił naturalną oś konfliktu interesów
pomiędzy jego stronami, co spowodowane było wkroczeniem przez
podmiot uprawniony, jakim jest państwo, w sferę praw majątkowych
podmiotu biernego, czyli podatnika. W celu ograniczenia skutków tej
ingerencji podatnicy podejmują szereg działań stanowiących reakcję
obronną przeciw opodatkowaniu2. Tak zwany opór podatkowy przejawia
się w wielu formach, począwszy od zupełnej rezygnacji z zachowań,
które mogą wywołać obciążenie podatkowe, przez zachowania
dopuszczane przez prawo i niewywołujące negatywnej reakcji organów
podatkowych, aż do czynów nielegalnych, sankcjonowanych na gruncie
przepisów karno-skarbowych3.
Najważniejszą cechą, a zarazem istotą optymalizacji podatkowej
jest jednak jej legalny charakter, co oznacza, że nie wywołuje ona
negatywnej reakcji organów fiskalnych i nie powoduje uruchomienia
1

K. Stanik, K. Winiarski, Praktyczne problemy nadużycia i obejścia prawa
podatkowego, Wrocław 2013, s. 9 i n.
2
A. Wrzesińska–Nowacka, Granice między unikaniem opodatkowania a
uchylaniem się od niego na tle wybranych orzeczeń sądów administracyjnych,
[w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja
podatkowa a obejście prawa podatkowego, red. M. Munnich, A. Zdunek, Lublin
2012, s. 173 i n.
3
Z. Wardak, Karnoskarbowa i kryminologiczna problematyka oszustwa
podatkowego, Łódź 2014, s. 32-34.
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instrumentów prawa podatkowego, służących przeciwdziałaniu zjawisku
uchylania się od opodatkowania. Ustawodawca nie nakłada na
podatników obowiązku odprowadzania najwyższych kwot podatku,
zatem działania mające na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego są
prawnie dopuszczalne, co potwierdza orzecznictwo polskich sądów 4 .
W uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oz.
w Katowicach z dnia 10 lipca 1996 r. wskazane zostało, iż: „żaden
przepis prawa podatkowego ani orzecznictwo, ani też doktryna prawa nie
zabraniają podatnikowi wyboru takiego rozwiązania zgodnego z prawem
i rzeczywistością, które byłoby dla niego - przy podejmowaniu decyzji
gospodarczych - bardziej korzystne na gruncie prawa podatkowego.
Wybór drogi najłagodniej opodatkowanej jest wolnym wyborem każdego
podatnika i nie może podlegać kontroli organów podatkowych”5. Wykorzystując legalne środki, każdy podatnik jest uprawniony do
ukształtowania własnych stosunków gospodarczych zgodnie z zasadą
swobody umów. Powyższe oznacza również możliwość wyboru takiej
formy czynności prawnej, która spowoduje minimalizację obciążeń
podatkowych6.
W działaniach podatników wyróżnić można obecnie szereg
różnorodnych metody optymalizacyjnych. Obejmują one między innymi
rozplanowanie kosztów podatkowych w sposób umożliwiający
wykorzystanie zaoszczędzonych środków finansowy w dalszej
perspektywie, faktyczną redukcję wielkości ciężaru podatkowego, czy też
zmianę momentu jego powstania. Instrumenty optymalizacji podatkowej
umożliwiające kształtowanie zobowiązań podatkowych są bardzo
zróżnicowane7. Od instrumentów o znaczeniu fundamentalnym, zaliczanych do strategicznych decyzji dotyczących każdego przedsiębiorstwa,
a polegających na wyborze bądź zmianie formy organizacyjno – prawnej
prowadzenia działalności, czy dotyczących przeniesienia siedziby
przedsiębiorstwa do kraju o łagodniejszej polityce podatkowej, przez
metody kompleksowe obejmujące wiele czynności formalnych np.
związanych ze zmianą roku podatkowego z kalendarzowego na inny
okres kolejnych 12 miesięcy, aż po instrumenty optymalizacji bieżącej
4

J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń
podatkowych, Warszawa 2013, s. 32.
5
Wyr. NSA oz. w Katowicach z dnia 10 lipca 1996 r., sygn. akt. SA/Ka 1244/95,
MonitorPodatkowy Nr 8/1997, s. 239.
6
A. Wrzesińska–Nowacka, [w:] Stanowienie i stosowanie…, op. cit., s. 181.
7
Z. Wardak, Karnoskarbowa i kryminologiczna problematyka oszustwa
podatkowego,Łódź 2014, s. 32 i n.
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bądź krótkotrwałej, do których zliczyć można leasing czy wybór metody
i sposobu amortyzacji środków trwałych8.
Na przestrzeni lat podejmowano liczne próby uszczelniania
przepisów podatkowych, walcząc ze zjawiskiem zmniejszonego napływu
danin do budżetu państwa, spowodowanego działaniami podatników tak
o legalnym, jak i nielegalnym charakterze. Podobną próbą była
wprowadzona do polskiego porządku prawnego w dniu 15 lipca 2016 r.
klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, która zgodnie z założeniem
ustawodawcy, miała wyznaczać granice dopuszczalnej przez prawo
optymalizacji podatkowej.
II. Granice legalności działalności optymalizacyjnej
Co do zasady granice legalności działań optymalizacyjnych
podejmowanych przez podatników wyznaczają przepisy Ordynacji
podatkowej 9 oraz przepisy karno-skarbowe 10 , wskazujące na konsekwencje obejścia przepisów prawa. W oparciu o powyższe doktryna
wykształciła pojęcie oporu podatkowego przybierającego dwie
zasadnicze postaci. Pierwszą z nich jest unikanie opodatkowania,
stanowiące „działanie za pomocą metod dozwolonych w oparciu
o ustanowione granice obowiązującego prawa”, którego przejawem jest
obejście prawa podatkowego. Drugą formą oporu podatkowego jest
„uchylanie się od opodatkowania, polegające na podejmowaniu działań
zakazanych przez prawo podatkowe, a prowadzących do minimalizacji
obciążeń podatkowych lub do całkowitej ich eliminacji. Jego przykładem
jest zjawisko obejścia prawa podatkowego11.
Podejmując się stworzenia definicji obejścia ustawy podatkowej
literatura podatkowa wskazała, iż jest nim „celowe działanie podatnika,
polegające na ukształtowaniu przez niego stosunków w taki sposób, że
zobowiązanie podatkowe nie powstaje, mimo osiągnięcia przez niego
tych samych skutków gospodarczych w sytuacji inaczej kwalifikowanej
8

K. Gruziel, Istota i założenie optymalizacji podatkowej – wybrane aspekty,
„Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki
Żywnościowej” 2009, nr 77, s. 175-186.
9
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 201 z późn. zm. – dalej zwana o.p.).
10
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 1999 r.
Nr 83, poz. 930 ze zm.).
11
M. Rudnicki, Wewnątrzkrajowe środki walki z unikaniem opodatkowania,
Monitor Podatkowy 2007,Nr 8.
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z punktu widzenia prawa cywilnego, która to sytuacja powoduje
powstanie obowiązku podatkowego”12. Brak konkretnych regulacji prawnych statuujących kwestie obejścia prawa podatkowego, jasno
wskazujących na działania prawnie niedopuszczalne, stanowi
podstawowy argument dla uznania, iż optymalizacja podatkowa
dokonywana przy wykorzystaniu legalnych narzędzi w celu osiągnięcia
skutku niedozwolonego przez prawo jest w pełni dopuszczalna13. Takie
stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
w wyroku z dnia 27 września 2007 r. wyrażając ogólną zasadę, iż „dla
możliwości uznania, że działanie podatnika ma na celu obejście prawa,
konieczne jest istnienie normy prawnej, zakazującej osiągnięcia
określonego skutku”. Sąd, akceptując przyjęte w doktrynie
i orzecznictwie znaczenie pojęcia obejścia prawa jako czynności, „która
nie jest objęta normatywnym zakazem, ale jest przedsięwzięta w celu
osiągnięcia skutku zakazanego przez prawo”14, odwołał się do argumentacji popieranej przez Trybunał Konstytucyjny. W uzasadnieniu wyroku
z dnia 11 maja 2004 r., Trybunał Konstytucyjny wskazał na wynikający
z art. 27 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wymóg ustawowego
określania podstawowych elementów konstrukcyjnych podatków i innych
danin publicznoprawnych jako elementu składowego zasady zaufania do
państwa i stanowionego prawa, szczególnie ważnej gdy obywatel
narażony jest na zetknięcie się z władczym działaniem organów władzy
publicznej15. Powyższe uznał także w wyroku z dnia 27 lutego 2004 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W tezie wyroku sąd
wskazał na „konieczność istnienia normy prawnej zakazującej
osiągnięcie określonego skutku oraz podejmowania czynności do tego
sutku doprowadzającej”, jako podstawy do stwierdzenia, że w danym
przypadku doszło do naruszenia przepisów prawa16.
Nadużycie prawa podatkowego, będące drugim z elementów
składowych zjawiska uchylania się od opodatkowania, skupia się wokół
12

K. Stanik, K. Winiarski, Praktyczne problemy…, op. cit., s. 19.
J. Jankowski, Nieskuteczność walki ze zjawiskiem optymalizacji podatkowej za
pomocą zmian legislacyjnych, „Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu
Studiów Podatkowych” październik 2014, nr 10(218).
14
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27
września 2007 r., sygn. akt I SA/Wr827/07, SIP Lex nr 585064.
15
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004r., sygn. akt. K4/03,
OTK-A2004, nr 5, poz. 41.
16
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 lutego
2004 r., sygn. akt I SA/Gd 2116/03, SIP Lex nr 129355.
13
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tego, „w jakim stopniu wolno wykonywać to, na co udzielono
pozwolenia”17. W nawiązaniu do konstrukcji wywodzącej się z prawa cywilnego, w literaturze podatkowej i orzecznictwie wyrażany jest pogląd,
że „nadużycie prawa podatkowego należy pojmować, jako wykonywanie
własnego prawa w sposób sprzeczny z jego społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem lub zasadami współżycia społecznego”18. Sytuacja taka
będzie miała miejsce w przypadku podejmowania przez podatnika
działań dla celowego ukształtowania stosunków prawnych w taki sposób,
by pozostając w zgodzie z literalnym brzemieniem prawa osiągnąć dla
siebie korzystne rezultaty podatkowe, które pozostają w sprzeczności
z wynikającymi z tego prawa celami gospodarczymi, finansowymi lub
społecznymi19. W przypadku nadużycia prawa podatkowego, chodzi zatem o nadużycia konstrukcji cywilnoprawnej. Jej zastosowanie prowadzi
do „urzeczywistnienia stanu faktycznego, z którym ustawa nie wiąże
obowiązku podatkowego, gdy postępowanie osoby zmierza do
określonego, innego niż typowe w danych okolicznościach, wynikających z przepisów prawa ukształtowania stosunków prawnych po to,
aby osiągnąć korzystny z punktu widzenia tej osoby rezultat prawny,
sprowadzający się na gruncie prawa podatkowego w istocie do uniknięcia
zapłacenia należnych podatków lub obniżenia ich wysokości”20.
Jak wskazuje powyższa analiza próba wyznaczenia wyraźnej, nie
dyskusyjnej granicy pomiędzy działalnością optymalizacyjną zgodną
z przepisami prawa, a przekraczaniem granic działalności prawnie
dozwolonej jest dalece kazuistyczna. Liczne spory w prezentowanej
tematyce implikowane są głównie przez fakt, iż nie istnieją obecnie
uniwersalne, uznane przez wszystkich definicje nadużycia czy obejścia
prawa podatkowego. Brak konstrukcji prawnej, nienastręczającej
wątpliwości o charakterze interpretacyjnym, która pozwoliłaby na
oddzielenie działań prowadzących do racjonalizacji obowiązków
podatkowych podatnika od działań stanowiących przejaw łamania
przepisów prawa wymusza na organach państwowych ostrożność
w formułowaniu wniosków. W konsekwencji, zarówno organy
podatkowe jak i sądy administracyjne w procesie rozstrzygania
17

F. Longchamps de Berier, Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa
prywatnego, Wrocław 2004, s. 7.
18
K. Stanik, K. Winiarski, Praktyczne…, op. cit., s. 17.
19
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, wyd. IV, Warszawa
2008, s. 183.
20
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2009 r., sygn.
akt I FSK 1135/08, Lex nr 586066.
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zobowiązane
są
do każdorazowego skrupulatnego badania
przedmiotowego przypadku, a niebagatelne znaczenie dla odpowiedniej
oceny danego stanu faktycznego mają zasady logiki, wiedza
ekonomiczna oraz doświadczenie życiowe21.
III. Charakterystyka
podatkowego

klauzuli

przeciwko

unikaniu

prawa

Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. zmieniającą przepisy ordynacji
podatkowej22 do przepisów prawa materialnego dodano dział dotyczący
przeciwdziałaniu zjawisku unikania opodatkowania. Obok rozdziałów
dotyczących opinii zabezpieczających, postępowań podatkowych
w przypadku wyrycia prób unikania opodatkowania, czy rozdziału
charakteryzującego zasady tworzenia oraz funkcjonowanie Rady do
Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania wprowadzone zostały
przepisy tworzące klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.
Istotą klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, zgodnie
z przepisem art. 119a o.p. jest fakt, iż „nie skutkuje osiągnięciem
korzyści czynność wykonana przede wszystkim w celu osiągnięcia
korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach
z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, jeżeli sposób
działania podatnika był sztuczny”. W przypadku takiego działania „skutki
podatkowe czynności określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki
mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej, czyli takiej,
której podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli
działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż
osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem
przepisu ustawy podatkowej”. Przedmiotowe obostrzenia wymierzone
zostały zatem w czynności wpisujące się w zjawisko unikania
opodatkowania stanowiące legalne działania podatników, jeśli podjęcie
czynności motywowane było głównie chęcią osiągnięcia optymalizacji
podatkowej23.
Co do zasady, zgodnie z art. 119c o.p. sposób działania podatnika
uznaje się za sztuczny, „jeżeli na podstawie istniejących okoliczności
21

K. Stanik, K. Winiarski, Praktyczne…, op. cit., s. 10 i n.
Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846 z późn. zm.).
23
H. Filipczyk, Stosowanie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania
- zagadnienia wybrane, „Monitor Podatkowy” 2016, nr 7. s. 13-18.
22
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należy przyjąć, że nie zostałby zastosowany przez podmiot działający
rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż
osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem
przepisu ustawy podatkowej”. O sztucznym charakterze działania
podatnika może świadczyć występowanie „nieuzasadnionego dzielenia
operacji, elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub
zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności,
elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, ryzyka
ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane
korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że
działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania”.
O sztucznym działaniu podatnika może świadczyć ponadto „angażowanie
podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego
lub gospodarczego”24.
Przez korzyść podatkową, dla celów stosowania klauzuli
przeciwko unikaniu opodatkowania uznaje się „niepowstanie
zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania
podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub
zawyżenie straty podatkowej, a ponadto powstanie nadpłaty lub prawa do
zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu
podatku”(art. 119e o.p.). Czynność zaś uznaje się za podjętą przede
wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, „gdy pozostałe cele
ekonomiczne lub gospodarcze czynności, wskazane przez podatnika,
należy uznać za mało istotne” (art. 119do.p.)25.
Co znamienne, zgodnie z art. 119f o.p. czynność oznacza również
„zespół powiązanych ze sobą czynności, dokonywanych przez te same
bądź różne podmioty”. Jeśli zatem klauzula przeciwko unikaniu
opodatkowania zostanie naruszona przez zespół powiązanych ze sobą
czynności, dokonywanych przez ten sam podmiot lub pomiędzy tymi
samymi podmiotami, wysokość korzyści podatkowej osiągniętej przez
podatnika oblicza się przez zsumowanie korzyści wynikających ze
wszystkich dokonanych czynności. Co do zasady przepisy dotyczące
klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie znajdują zastosowania
jeżeli korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych
24

J. Obidowski, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie przekreśla
optymalizacji, „Rzeczpospolita” 19.09.2016 r., www.rp.pl., [dostęp: 29.06.2017
r.].
25
M. Kwietko-Bębnowski, Ordynacja podatkowa. 426 wyjaśnień i interpretacji,
Warszawa 2016, s. 338 i n.

141

I. Skowronek: Klauzula obejścia prawa podatkowego. Nowe narzędzie w walce z
optymalizacją

przez podmiot z tytułu czynności nie przekracza w okresie
rozliczeniowym 100 000 zł, a w przypadku podatków, które nie są
rozliczane okresowo - jeżeli korzyść podatkowa z tytułu czynności nie
przekracza 100 000 zł. Klauzula ma zatem dotyczyć dużych struktur
dokonujących agresywnych działań. Od skutków zastosowania klauzuli
przeciwko unikaniu opodatkowania chroni również uzyskanie przez
podmiot opinii zabezpieczającej opinię - w zakresie objętym opinią, do
dnia doręczenia uchylenia lub zmiany opinii zabezpieczającej26.
Zgodnie z założeniem ustawodawcy klauzula przeciwko unikaniu
opodatkowania ma wyznaczać granice dozwolonej prawem optymalizacji
podatkowej. Taka jej rola służyć ma przede wszystkim ochronie
podatników przed dotkliwymi sankcjami, które pociąga za sobą
podejmowanie czynności niezgodnych z prawem. Klauzula nie powinna
zatem ograniczać prawa podatników do działań optymalizacyjnych o ile
będą oni dokonywali rzeczywistych działań gospodarczych. Co istotne,
zastosowanie klauzuli wobec dokonanej czynności nie spowoduje jej
unieważnienia na gruncie prawa cywilnego, tylko jej podatkowe skutki
oceniane będą inaczej niż wynikałoby to z formalnoprawnej, sztucznej jej
postaci. Ocena skutków następuje na dwa sposoby bądź przez
odmówienie dokonanej czynności prawnej skuteczności na gruncie
prawnopodatkowym bądź przez „przeklasyfikowanie czynności”. Jeśli
dokonana czynność nie miała żadnego innego celu i sensu
ekonomicznego poza doprowadzeniem do uzyskania przez podatnika
nieuprawnionej korzyści podatkowej, to czynność ta przy określaniu
skutków podatkowych zostanie uznana za niebyłą. Jeśli jednak podjęte
działania będą miały pewną treść ekonomiczną i zgodny z prawem cel, to
organy podatkowe zobowiązane będą podjąć się określenia skutków
podatkowych czynności dla niej właściwych, z pominięciem zamiaru
podatnika. Punktem odniesienia do powyższej klasyfikacji będzie
czynność „odpowiednia”. Za odpowiednią, zgodnie z art. 119a § 3o.p.,
„uznaje się czynność, której podmiot mógłby w danych okolicznościach
dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem
celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej
z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej27”.
26

R. Fudali, T. Napierała, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania budzi
wątpliwości, „Rzeczpospolita” 28.11.2016 r., www.rp.pl., [dostęp: 30.06.2017
r.].
27
M. Guzek, M. Stefaniak, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania,
„Monitor Podatkowy” 2016, nr 11, s. 22.
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W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że klauzula znajdzie
zastosowanie w tych typach postępowań podatkowych, w których zajdzie
potrzeba wymiaru korzyści podatkowej uzyskanej w wyniku sprzecznego
z prawem działania podatnika. Przedmiotowe typy postępowania
wskazane zostały w art. 119g o.p. obejmujący m.in. postępowanie
w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania
podatkowego, postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty,
postępowanie w sprawie określenia wysokości nadpłaty, postępowanie
w sprawie zwrotu podatku, postępowanie w sprawie określenia
wysokości straty, postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatnika
za podatek niepobrany przez płatnia oraz postępowanie w sprawie
odpowiedzialności lub uprawnień spadkobiercy. Co jednak istotne,
ustawodawca pozostawił podatnikowi możliwość złożenia korekty
deklaracji podatkowej w toku postępowania w sprawie unikania
opodatkowania, zgodnie z art. 81b § 1a o.p., zatem spór będzie mógł
zakończyć się bez potrzeby wydawania władczego rozstrzygnięcia
organu podatkowego28.
Finalnie wskazać należy, że zagadnieniem towarzyszącym
wprowadzeniu przepisów dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu
opodatkowania jest ich wzajemna relacja ze wskazaną w art. 2a o.p.
zasadą in dubio pro tributario. Co do zasady uznać należy, iż brak jest
przesłanek tak normatywnych jak i pochodzących z wykładni systemowej
czy gramatycznej, które skłaniałyby do zajęcia stanowiska, że
w przypadku zastosowania klauzuli zasada działania na korzyść
podatnika
doznawałaby
ograniczeń.
Zastosowanie
wykładni
celowościowej prowadzi jednak do zgoła odmiennego stanowiska.
Zgodnie jednak z tezą prezentowaną przez sądy administracyjne
w z faktem, iż prawo podatkowe wymaga od podatnika daleko idącej
samodzielności powinien on bezbłędnie odczytać normy prawne ze
stosowanych, odnoszących się do sytuacji, w której się znalazł,
przepisów prawa. Możliwość poprawnego zrozumienia przepisów
w
największych
stopniu
gwarantuje
wykładnia
językowa.
W konsekwencji, w przypadku kolizji zasady działania na korzyść
podatnika oraz przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
prymat przyznać należy zasadzie zasad in dubio pro tributario29.
28

J. Olesiak, Ł. Pajor, Komentarz do art. 119a Ordynacji podatkowej, [w:]
Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2016, Lex.
29
B. Brzeziński, Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013, s. 25.
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IV. Przykłady
opodatkowania

zastosowanie

klauzuli

przeciwko

unikaniu

Obowiązująca od 15 lipca 2016 r. klauzula przeciwko unikaniu
opodatkowania nie jest pierwszą próbą wprowadzenia przez
ustawodawcę regulacji w tej kwestii. W dniu 1 stycznia 2003 r. wszedł
w życie nowy art. 24b o.p., który przyznawał organom podatkowym oraz
organom kontroli skarbowej kompetencję do pominięcia skutków
podatkowych czynności prawnych, jeśli udowodnią, że z dokonania tych
czynności nie można było oczekiwać innych istotnych korzyści niż te,
które wyniknęły z obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego,
zwiększenia wykazywanej straty, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu
podatku. Zgodnie z wprowadzonym przepisem skutki podatkowe
należało ponadto wywodzić z czynności prawnej właściwej dla
osiągniętego przez strony rezultatu gospodarczego, nie z czynności
faktycznie przez nie dokonanej.
Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja
2004 r., przepis art. 24b o.p. uznany został jednak za niezgodny
z Konstytucją, a następnie uchylony. W ocenie Trybunału
Konstytucyjnego ogólna klauzula obejścia prawa podatkowego
wykorzystywała zwroty niedookreślone co nie gwarantowało jednolitej
linii orzeczniczej. Brak zdefiniowania pojęć, które użyte zostały do
zredagowania przepisu art. 24b o.p. mogło ponadto prowadzić do
niedozwolonego prawotwórstwa ze strony organów będących jego
wykonawcami. Oceniając wprowadzoną w lipcu 2015 r. klauzulę
przeciwko unikaniu opodatkowania trudno nie zgodzić się z opinią, że
ustawodawca po raz kolejny nie uniknął zastosowania w przepisach
zwrotów niedookreślonych, które prowadzić mogą do rozbieżnej ich
interpretacji. W konsekwencji praktyczne stosowanie klauzuli przeciwko
unikaniu opodatkowania budzić może wiele wątpliwości. Decydującą
rolę w ocenie wprowadzonych regulacji ma zatem praktyka stosowania
przedmiotowych przepisów przez organy podatkowe i organy kontroli
skarbowej a dalej idąc ocena tych działań przez sądy administracyjne30.
W celu ułatwienia wdrożenia przepisów dotyczących klauzuli
przeciwko unikaniu opodatkowania w uzasadnieniu projektu ustawy
nowelizującej wskazane zostały schematy, mogące stanowić przykłady
działań, do których klauzula znajdzie zastosowanie.

30

M. Kwietko-Bębnowski, Ordynacja podatkowa…, op. cit., s. 336-337.
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Przykładami tych działań jest m.in.:










„planowanie podatkowe z wykorzystaniem instrumentów
hybrydowych, tj. wykorzystywanie odmiennego traktowania
danych kategorii dochodów lub podmiotowości podatkowej
przez prawo wewnętrzne dwóch lub większej liczby państw.
Konflikty kwalifikacji wykorzystywane są w agresywnym
planowaniu podatkowym w celu uzyskania efektu podwójnego
nieopodatkowania danych kategorii dochodu, przy czym
tworzone są sztuczne struktury podmiotowe zaangażowane
w transakcję;
wykorzystywanie przepisów umownych w celu obniżenia
podstawy opodatkowania w danym kraju, przy wykorzystaniu
tzw. „zakładu” – funkcjonującego dla celów stosowania umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz możliwość
tworzenia podmiotów transparentnych podatkowo. Zakład taki
(lub spółka transparentna) tworzony jest na terytorium drugiego
państwa, wyłącznie dla celów korzystniejszej podatkowo obsługi
transakcji między dwoma podmiotami krajowymi. Struktury
planowania podatkowego wykorzystują tutaj jednocześnie
specyficzne postanowienia prawa wewnętrznego państwa
położenia zakładu oraz przepisy umów podatkowych;
wykorzystanie trustów – instytucji wywodzącej się z tradycji
prawnej common law w celu ucieczki przed opodatkowaniem.
Umowa trustu zakłada przekazanie własności majątku
właściciela na rzecz instytucji powierniczej, która sprawuje nad
nim zarząd oraz dokonuje rozporządzeń z majątku na rzecz
beneficjenta;
wykorzystanie podmiotów tworzonych w tzw. rajach
podatkowych w celu sztucznego transferu dochodu, skutkującego
zmniejszeniem podstawy opodatkowania w Polsce. Elementem
struktury często jest wyposażenie takiego podmiotu w prawa
autorskie do utworów, znaków towarowych czy know-how;
struktury tworzone przez najlepiej zarabiających sportowców
i artystów, którzy poprzez tworzenie wielonarodowych
konstrukcji podmiotowych oraz np. wyposażenie części
podmiotów w prawa wizerunkowe, unikają obowiązku płacenia
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podatków zarówno w państwie rezydencji, jak i wykonywania
działalności sportowej lub artystycznej;
wykorzystanie
zagranicznych
fundacji,
tworzonych
i działających wyłącznie na rzecz pojedynczego beneficjenta
(założyciela) w celu uniknięcia opodatkowania dochodów
osobistych w kraju rezydencji;
konstrukcje z wykorzystaniem sztucznych podmiotów
holdingowych (np. podmiotów cypryjskich, słowackich czy
luksemburskich), polegające na umieszczeniu takiego podmiotu
pomiędzy polską spółką a jej właścicielem za granicą, w celu
obniżenia
(lub
uniknięcia)
opodatkowania
dywidend
uzyskiwanych przez osoby fizyczne w Polsce. Struktury
agresywnego planowania podatkowego korzystają w tym
przypadku z zestawienia regulacji dyrektyw unijnych
implementowanych w polskim prawie wewnętrznym, rozwiązań
o
znamionach
szkodliwej
konkurencji
podatkowej
funkcjonujących w prawie wewnętrznym innych państw oraz
szkodliwych zapisów zamieszczonych w polskich umowach
o unikaniu podwójnego opodatkowania na początku lat 90-tych
(klauzule tax sparing, czy też niespotykane nigdzie w światowej
praktyce traktatowej zastosowanie metody wyłączenia
z progresją w odniesieniu do dochodów pasywnych);
wykorzystanie instrumentów dłużnych w agresywnym
planowaniu podatkowym, np. umowy o zakup długoterminowych
(np. 20-letnich) obligacji „QDS” emitowanych w Singapurze
i kupowanych przez polskich podatników, przewidujące
jednocześnie wypłatę odsetek za cały 20-letni okres umowny
„z góry”, oraz możliwość natychmiastowego, przedterminowego
wykupu obligacji. Szkodliwe – z punktu widzenia interesów
polskiego budżetu – zapisy umowy podatkowej z 1994 r.
umożliwiały wygenerowanie przez polskiego podatnika
wysokich kosztów podatkowych w podatku dochodowym od
osób prawnych przy jednoczesnym zwolnieniu z opodatkowania
dochodu odsetkowego związanego z obligacjami. Pomimo
długoterminowego
charakteru
papierów
wartościowych,
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przedmiotowe transakcje
kilkutygodniowych”31.

realizowane

są

w

okresach

Jak wskazane zostało w uzasadnieniu projektu ustawy
zachowania skutkujące zastosowaniem klauzuli dotyczą przede
wszystkim dużych przedsiębiorców, którzy zwykle powiązani są
kapitałowo i zarządczo z podmiotami zagranicznymi oraz osób
fizycznych dysponujących znacznymi zasobami finansowymi lub
wysokimi dochodami. Konstruowanie i wdrażanie wyrafinowanych,
sztucznych konstrukcji prawnych zmierzających do unikania
opodatkowania wymaga bowiem posiadania znacznych zasobów
finansowych oraz dostępu do wysoko wykwalifikowanej obsługi
prawnej, która jest niezbędna do wykreowania takiej konstrukcji prawnej
i jej realizacji, co potwierdza powyższe wyliczenie32.
V. Podsumowanie
Dolegliwość w postaci obciążenia podatkowego skłania
podatników do naturalnego odruchu jakim jest poszukiwanie
mechanizmów prowadzących do zmniejszenia wysokości zobowiązania
podatkowego. Najważniejszą cechą a zarazem istotą, do której
sprowadzają się działania optymalizacyjne podmiotów jest jej legalny
charakter, co oznacza, że odpowiednio zaplanowana oraz wdrażana
optymalizacja podatkowa jest bezpieczna dla przedsiębiorcy.
Kreowanie jak najkorzystniejszych strategii gospodarczych oraz
odpowiednie kształtowanie polityki podatkowej stanowi obecnie jedno
z priorytetowych zadań przedsiębiorców niezależnie od wielkości
prowadzonej działalności oraz organizacyjno – prawnej formy jej
prowadzenia. Wypracowanie efektywnej stopy podatkowej oraz
płynności przepływu aktywów w przedsiębiorstwie możliwe jest dzięki
działaniom restrukturyzacyjnym oraz dążeniu do racjonalizacji procesów
gospodarczych.
Odpowiednie
zarządzanie
opodatkowaniem
przedsiębiorstwa powinno zostać skupione wokół działań prowadzących
do kształtowania transakcji gospodarczych z nastawieniem na
oszczędność podatkową, skuteczne wykorzystywanie dostępnych
31

T. Napierała, R. Fudali, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – dla
jakich czynności może mieć zastosowanie, „Rzeczpospolita” 16.01.2017,
www.rp.pl, [dostęp: 30.06.2017 r.].
32
Uzasadnienie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa i niektórych innych ustaw, druk nr 367., s. 19-21.
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funduszy publicznych czy dochodzenie w postępowaniach podatkowych
uprawnień wynikających z korzystnych dla podatników interpretacji
indywidualnych.
Korzyści płynące z zastosowania funkcjonujących obecnie metod
optymalizacji podatkowej są równie zróżnicowane jak mechanizmy
prowadzące do ich uzyskania. W praktyce podatników wyróżnić można
szereg różnorodnych schematów działania prowadzących między innym
do faktycznej redukcji ciężaru podatkowego, przesunięcia momentu jego
powstania oraz rozplanowania kosztów podatkowych w taki sposób, aby
w długoterminowej perspektywie podmiot podejmujący się tych działań,
mógł wykorzystać zaoszczędzone środki finansowe w sposób dla siebie
najrozsądniejszy.
Ograniczenie kosztów działalności gospodarczej z jednoczesnym
nastawieniem na maksymalny zysk jest jednym z podstawowych filarów
na których oparta została polityka rynkowa. Z uwagi na fakt, iż istotną
częścią tych kosztów są obciążenia podatkowe, za naturalne uznać należy
podejmowanie działań zmierzających do ich obniżenia. Obecnie
zauważalny stał się wzrost świadomości przedsiębiorców oraz
przekonanie, iż stworzenie optymalnej podatkowo struktury działalności
nierzadko może stanowić o przewadze gospodarczej danego podmiotu.
Dążenie do uzyskania jak najwyższej wydolności finansowej
przedsiębiorstw będzie determinowane również rosnącą konkurencją,
gdyż w wyścigu po coraz lepsze wyniki finansowe zwyciężą podmioty
o zrestrukturyzowanej polityce wewnętrznej oraz zracjonalizowanych
procesach gospodarczych. Konieczność stosowania metod redukujących
ciężar zobowiązania podatkowego powoli przestaje być wyborem, a staje
się standardem33.
Równie powszechnym jak próby obniżania wysokości obciążeń
podatkowych są podejmowane przez państwo kroki mające na celu ich
ograniczenie bądź wyeliminowanie. Próby wprowadzenia klauzuli
przeciwko unikaniu opodatkowania podejmowane były od kilkunastu lat,
dawno już zaczęto bowiem dostrzegać negatywny wpływ działań
optymalizacyjnych na równowagę budżetową państwa. Równie
zauważalne stały się dysproporcje podatkowe występujące pomiędzy
międzynarodowymi koncernami a krajowymi przedsiębiorcami, którzy
33

J. Socha, W. Orłowski, J. Sękowski, Kryzys na rynkach finansowych.
Wyzwania stojące przed spółkami, Polskie przedsiębiorstwa wobec kryzysu,
marzec 2009, www.pwc.pl, [dostęp: 23.06.2017 r.].
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nie korzystali z rozwiązań planowania podatkowego oraz wpływ tych
dysproporcji na mechanizmy gospodarki wolnorynkowej.
Ograniczenie zjawiska unikania opodatkowania stało się obecnie
jednym z najistotniejszych celów legislacyjnych ustawodawcy. Zgodnie
z uzasadnieniem ustawy nowelizującej za wprowadzeniem do polskiego
porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
przemawia szczególna ochrona konstytucyjnych zasad sprawiedliwości
podatkowej i powszechności opodatkowania oraz ochrona równowagi
budżetowej i stabilności finansów publicznych. Jej wprowadzenie miało
zniechęcić podatników do stosowania praktyk polegających na unikaniu
opodatkowania, stanowiących zagrożenie dla wartości konstytucyjnej,
jaką jest równowaga budżetowa i stabilność finansów publicznych.
Przepisy klauzuli miały za zadanie ponadto uporządkować system prawa
podatkowego, wyznaczając granice dopuszczalnej optymalizacji
podatkowej oraz wzmocnić autonomię prawa podatkowego wobec prawa
cywilnego.
Z pewnością klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma
realny wpływ na strategie biznesowe przedsiębiorców podejmowane
z uwzględnieniem uregulowanych przez nią obostrzeń. Ich wprowadzenie
nie oznacza jednak zupełnego wyeliminowania metod obniżania
wysokości zobowiązań podatkowych, choć na jej faktyczne efekty
przyjdzie nam zapewne jeszcze poczekać. Skuteczne obniżane, a czasem
zupełne eliminowanie kosztów podatkowych w określonych obszarach
działalności przedsiębiorstw możliwe jest dzięki zastosowaniu
właściwych metod planowania podatkowego, zatem kluczowe
w przedmiotowym zakresie staje się dostosowanie dostępnych
mechanizmów optymalizacyjnych do struktury oraz charakteru podmiotu
gospodarczego
Istnienie licznych alternatyw działania potwierdza, iż możliwość
uzyskiwania oszczędności podatkowych nie została zarezerwowana
jedynie dla wybranych podmiotów gospodarczych. Szeroki, choć niestały
katalog narzędzi optymalizacyjnych sprawia, że w każdej dziedzinie
działalności gospodarczej oraz każdej formie organizacyjno – prawnej jej
prowadzenia, możliwe jest planowanie podatkowe oraz zarządzanie
ryzykiem podatkowym34.

34

J. Wyciślok, Optymalizacja…, op. cit., s. 403 i n.
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Prowadzenie działalności gospodarczej w formie
spółki partnerskiej
Running business in a partnership company

Abstrakt
Artykuł porusza kwestie prowadzenia działalności gospodarczej
w formie spółki partnerskiej. Na początku omówione zostały kwestie
ogólne takie jak podstawa działalności, cel działania, następnie kwestia
firmy spółki partnerskiej, oraz proces jej zakładania. Autor omawia
stosunki majątkowe panujące wewnątrz spółki pomiędzy wspólnikami,
pomiędzy wspólnikami a spółką, oraz zewnętrzne pomiędzy osobami
trzecimi a spółką. W artykule omówiony został sposób prowadzenie
spraw spółki i reprezentacji zarówno w spółce w której powołano zarząd
jak i w spółce bez zarządu. Poruszona została również kwestia
rozwiązania spółki partnerskiej, oraz dziedziczenia udziałów. Na koniec
omówione zostały kwestie podatkowe związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej w formie spółki partnerskiej.
Słowa kluczowe:
spółka partnerska, firma spółki partnerskiej, reprezentacja spółki
partnerskiej, prowadzenie spraw spółki partnerskiej, rozwiązanie spółki
partnerskiej, dziedziczenie udziałów w spółce partnerskiej, podatki
w spółce partnerskiej
Abstract
The articule discusses issue of economic activity in a partnership
company. Firstly the focus is put on general issues like: basis or aim of
partnership company, afterwards the company name, and setting up
a company has been discussed. The author discusses property relations
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inside the company between: partner-partner, partner-company and
external property relation between company and third party.
Subsequently the articule discussed the way of running the company's
affairs and it's representation if the executive board has been appointed or
if it isn't appointed. The issue of the dissolution of the company and the
inheritance of shares were also dealt with. In the end the taxation issues
of running a partnership company were discussed.
Key words:
partnership company, partnership company name, representation of
partnership company, running company affairs, terminate of partnership
company, inheritance of shares in partnership company, taxation in
partnership company

W polskim systemie prawnym do spółek handlowych zaliczamy
spółki osobowe i spółki kapitałowe. Spółki osobowe w przeciwieństwie
do spółek kapitałowych nie są osobami prawnymi, są one
„autonomicznymi podmiotami prawa, którym przyznane zostały istotne
atrybuty osób prawnych”1. Jedną ze spółek osobowych jest spółka partnerska, której to zostanie poświęcona ta praca.
Informacje ogólne
Zgodnie z art. 86 Kodeksu spółek handlowych2 spółką partnerską
jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu
wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo
pod własną firmą. Spółka partnerska jest umową zawartą pomiędzy
partnerami, którzy zobowiązują się do wniesienia wkładów w celu
wykonywania wolnego zawodu, a zatem niemożliwe jest założenie
jednoosobowej spółki partnerskiej.
Wspólnikami spółki partnerskiej którzy przez ustawę nazywani
są również partnerami, mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione
do wykonywania wolnych zawodów wymienionych enumeratywnie
w art. 88 KSH. Są to adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa,
biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler
1

J. Napierała, Spółki osobowe, [w:] Prawo spółek handlowych, red. A.
Koch i J. Napierała, Warszawa 2015, s. 31.
2
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U z
2016 r., poz. 1578) dalej jako KSH.
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papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz
dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca
prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz
przysięgły. Partnerzy reprezentujący różne wolne zawody mogą łączyć
się ze sobą i tworzyć wspólną spółkę partnerską, o tyle, o ile nie zakazuje
tego wyraźnie przepis ustawy. I tak np. możliwym jest wspólne
prowadzenie spółki partnerskiej przez adwokata, radcę prawnego
i doradcę podatkowego, ale zakazanym na podstawie art. 4 § 1 i 3 ustawy
prawo o notariacie 3 jest prowadzenie wspólnie działalności w ramach
spółki partnerskiej przez notariusza z przedstawicielem innego wolnego
zawodu niż notariusz.
Spółka partnerska charakteryzuje się nietypowym dla spółek
prawa handlowego celem działalności spółki, którym zgodnie z KSH jest
wykonywanie wolnego zawodu. Cel ten oznacza, że jest to jedyny
dopuszczalny cel działalności spółki, nie może być ona utworzona
w żadnym innym celu, w szczególności w celu prowadzenia działalności
nieobejmującej czynności danego zawodu 4 , czy też w celu realizacji
zadań niezarobkowych. I tak np. niemożliwym będzie założenie spółki
partnerskiej przez tłumaczy przysięgłych w celu wypiekania chleba, czy
też w celu pomocy dla powodzian.
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki
partnerskiej w celu wykonywania wolnego zawodu wypełnia oczywiście
znamiona działalności gospodarczej określone w art. 2 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej 5 i z powodu braku wyłączeń
w jakichkolwiek przepisach szczególnych, do tego typu działalności
gospodarczej należy w pełni stosować ustawę o swobodzie działalności
gospodarczej.
Firma spółki partnerskiej
Firma spółki partnerskiej zgodnie z art. 90 KSH musi zawierać
nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie
"i partner", "i partnerzy", bądź "spółka partnerska" oraz określenie
3

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2016 r., poz.
1796 t.j).
4
A Koch, Spółka partnerska, [w:] Prawo spółek handlowych, red. A.
Koch i J. Napierała, Warszawa 2015, s. 199.
5
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1829).

154

B. Suchowierski: Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki partnerskiej

wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Przy czym należy pamiętać,
że powyższe dodatkowe oznaczenia, oraz skrót sp.p. są zastrzeżone
wyłącznie dla spółek partnerskich.
Kwestie określające to czym właściwie jest firma regulują art.
431-4310 ustawy kodeks cywilny6. Analizując powyższe przepisy można
dojść do wniosku, że firma jest to nazwa (bądź w przypadku osoby
fizycznej imię i nazwisko) pod którą działa przedsiębiorca, odróżniająca
jego przedsiębiorstwo, od innych przedsiębiorstw. Przepisy KC należy
traktować jako przepisy ogólne regulujące zagadnienie firmy, zaś
przepisy KSH jako lex specialis względem przepisów KC.
Ustawa jak już wspomniałem wymaga, aby w firmie spółki
partnerskiej znalazło się nazwisko co najmniej jednego partnera, a zatem
możliwe jest umieszczenie także większej ilości nazwisk partnerów,
a nawet nazwisk wszystkich partnerów.
Dodatkowe oznaczenie wymagane przez ustawę, tj. „i partner”,
„i partnerzy”, „spółka partnerska” są jedynymi możliwymi dodatkowymi
oznaczeniami, nie można ich modyfikować i tak np. niedopuszczalnym
będzie określenie „kancelaria adwokacka Suchowierski z partnerami”.
Jedyną możliwą formą modyfikacji dodatkowego oznaczenia jest zmiana
formy męskiej na żeńską 7 i tak np. dopuszczalnym będzie określenie
„kancelaria adwokacka Suchowierska i partnerki”. W przypadku zmiany
formy męskiej na żeńską, w kontekście art. 433 § 2 KC wydaje się być
koniecznym, aby rzeczywiście w ramach danej spółki partnerskiej wolny
zawód wykonywały wyłącznie kobiety. Ewentualnie możliwym
połączeniem byłoby określenie „kancelaria adwokacka Suchowierski
i partnerki”, w takim wypadku wolny zawód mógłby wykonywać
wyłącznie jeden mężczyzna którego nazwisko wskazuje na formę męską.
Ostatnim elementem stanowiącym conditio sine qua non firmy
spółki partnerskiej jest określenie wolnych zawodów wykonywanych
w jej ramach. Konieczne w takim wypadku jest wymienienie każdego
wolnego zawodu wykonywanego w ramach spółki partnerskiej. Możliwe
są pewne modyfikacje określeń wolnego zawodu, ważnym jest jednakże
aby określenie wolnego zawodu było jasne i zrozumiałe. I tak nie jest
6

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 459) dalej jako KC.
7
A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek
handlowych, LEX 2017.
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niezbędnym korzystanie z określeń takich jak np. „adwokat”, „lekarz”,
można je zastąpić kolejno takimi określeniami jak „kancelaria
adwokacka”, „klinika lekarska”, „adwokaci”, „lekarze”. Pogląd ten
podzielił także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28
listopada 2013 r. w którym to stwierdził on, że nadając spółce
partnerskiej firmę składającą się z nazwisk z dopiskiem „adwokaci”
spółka partnerska, został wskazany zawód adwokata, a zatem nie
powinno budzić wątpliwości, iż w ten sposób prawidłowo określony
został wolny zawód wykonywany w spółce8.
Zakładanie spółki partnerskiej
Do założenia spółki partnerskiej niezbędne jest zawarcie umowy
spółki partnerskiej przez wszystkich partnerów, bądź przekształcenie
innej spółki prawa handlowego, lub spółki cywilnej w spółkę partnerską.
Zgodnie z art. 92 KSH umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta
na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku przekształcenia innej
spółki osobowej, lub spółki cywilnej w spółkę partnerską konieczna jest
zgoda wszystkich partnerów. W przypadku przekształcenia spółki
kapitałowej w spółkę partnerską konieczne jest podjęcie stosownej
uchwały większością reprezentującą co najmniej 2/3 kapitału
zakładowego, chyba ze umowa spółki lub statut przewidują surowsze
warunki.
W chwili podpisania umowy spółki partnerskiej przez wszystkich
partnerów dochodzi do jej zawiązania, jednakże jeszcze nie do jej
powstania9. Podobne stanowisko przedstawia Andrzej Koch, uważa on,
że od chwili podpisania umowy spółki partnerskiej do chwili wpisu do
rejestru należy umowę tą traktować jako umowę spółki cywilnej 10 .
Spółka partnerska na podstawie art. 94 KSH powstaje z chwilą dokonania
konstytutywnego wpisu do rejestru.
Umowa spółki partnerskiej musi zawierać obowiązkowe
elementy zawarte w art. 91 KSH, tj. musi ona zawsze określać: wolne
zawody wykonywane przez partnerów w ramach spółki, przedmiot
działalności spółki, firmę i siedzibę spółki, wkłady wnoszone przez
8

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28
listopada 2013 r. II GSK 1064/12 (LEX nr: 521652154).
9
J. Jacyszyn, Spółka partnerska [w:] Meritum prawo spółek, red. A.
Kidyba, Warszawa 2013, s. 454.
10
A Koch, Spółka partnerska, [w:] Prawo... s. 201.
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każdego partnera i ich wartość. Dodatkowo umowa spółki partnerskiej
musi zawierać dodatkowe elementy w szczególnych wypadkach i tak:
1) jeżeli chociażby jeden z parterów ponosi nieograniczoną
odpowiedzialność tak jak wspólnik spółki jawnej, to nazwiska wszystkich
takich partnerów muszą być wyszczególnione w umowie spółki
partnerskiej; 2) jeżeli do reprezentowania spółki uprawnieniu są nie
wszyscy partnerzy, to w umowie spółki partnerskiej muszą być
wyszczególnieni wszyscy ci którzy są do tego uprawnieni;
3) w przypadku gdy spółką zawiązana jest na określoną ilość czasu,
w umowie spółki partnerskiej musi być określony czas jej trwania.
Określając wkłady wspólników należy pamiętać, że możliwe jest
określenie innego kapitałowego udziału wspólnika, całkiem niezależnego
od wysokości jego wkładu. Wynika to z tego, że art. 89 w zw. z art. 50
KSH ma charakter dyspozytywny. Pogląd ten podzielił Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z dnia 28 listopada 2013 r.11.
Umowa spółki partnerskiej oprócz elementów wskazanych
powyżej jako obowiązkowe może zawierać także szereg
nieobowiązkowych elementów. Zgodnie z zasadą swobody umów
partnerzy mogą zawierać w niej dowolne elementy według swego
uznania o ile ich treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości stosunku
prawnego,
ustawie
ani
zasadom
współżycia
społecznego.
W szczególności partnerzy mogą inne wymogi co do kwestii określonych
przez ustawodawcę jako dyspozytywne, np. kwestię większości głosów
przy podejmowaniu uchwały o pozbawieniu prawa do reprezentacji
można określić surowiej na większość 5/6 głosów w obecności co
najmniej 3/4 ogólnej liczby partnerów.
Jak już wspominałem spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu
do Krajowego Rejestru Sądowego, aby uzyskać ten wpis należy złożyć
stosowny wniosek. Wniosek może być złożony na urzędowym
formularzu w „tradycyjnej” formie, bądź na formularzu udostępnionym
w systemie teleinformatycznym. Wnioskodawca musi bez wezwania
uiścić na rachunek właściwego sądu, albo w formie wpłaty gotówkowej
w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej opłatę sądową
w wysokości 500 zł, oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym w wysokości 100 zł. Na podstawie art. 26 § 3 KSH
w zw. z art. 89 KSH każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia
11

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28
listopada 2013 r.
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spółki partnerskiej do rejestru. Wniosek o wpis do krajowego rejestru
sądowego składa się na odpowiednim formularzu do którego należy
dołączyć umowę spółki, dokumenty potwierdzające uprawnienia
partnerów do wykonywania wolnego zawodu, notarialnie poświadczone
wzory podpisów lub wzory podpisów złożone w obecności sądu.
Stosunki majątkowe
Spółka partnerska tak jak każda inna spółka osobowa posiada
zdolność prawną. Każdy partner przystępując do spółki zobowiązany jest
wnieść wkłady, które to stanowią podstawowy majątek spółki. Wkłady
muszą przybrać formę inną niż świadczenie usług w zakresie
wykonywanego przez partnera wolnego zawodu. Słusznie zwraca uwagę
Wojciech Pyzioł, że „może to być wkład pieniężny lub rzeczowy (...)
albo wkład polegający na świadczeniu usług” 12 , w kontekście interpretowania określenia użytego przez Wojciecha Pyzioła o świadczeniu
usług należy pamiętać, że nie mogą być to usługi wykonywane w ramach
wolnego zawodu, usługa taką za to mogłoby być np. zobowiązanie się
przez adwokata, że oprócz wykonywania wolnego zawodu, będzie on
zajmował się infrastrukturą sieciową i naprawą komputerów w kancelarii.
Oprócz omówionego przeze mnie podstawowego majątku spółka może
oczywiście na podstawie dowolnej podstawy prawnej powiększać swój
majątek, którzy może przyjąć dowolną formę, tak własność jak i inne
prawa majątkowe. Spółka partnerska może również zaciągać
zobowiązania na swoją rzecz. Należy pamiętać, że zarówno majątek
spółki jak i jej zobowiązania są całkowicie odrębne od majątku
i zobowiązań wspólników spółki partnerskiej.
Na podstawie art. 51 § 1 KSH w zw. z art. 89 KSH zasadą jest, że
każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy
w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość
wkładu, jednakże spółka partnerska jest wyjątkowym rodzajem spółki,
gdzie biorąc pod uwagę osobiste zaangażowanie każdego wspólnika,
a także cel działania spółki najwłaściwszym byłoby określenie tego
w sposób odmienny w umowie spółki. Słusznie zwraca uwagę Jerzy
Jacyszyn, że „sposób podziału powinien uwzględniać stopień
przyczynienia się każdego z partnerów do uzyskania zysku, a także
odzwierciedlać naturalną w tego typu spółkach hierarchię zawodową”13.
12

W. Pyzioł, Kodeks spółek handlowych komentarz, Warszawa 2008, op.
cit.,s. 171.
13
J. Jacyszyn, Spółka partnerska [w:] Meritum… op. cit, s. 465-466.
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Możliwe jest np. uzależnienie ułamkowego podziału zysków
w zależności od ilości przyjętych pacjentów, prowadzonych spraw,
przychodu który dostarczyli klienci konkretnych partnerów, ilości
przepracowanych godzin.
Najbardziej wyróżniającą spółkę partnerską regulacją prawną,
jest regulacja dotycząca odpowiedzialności za zobowiązania spółki.
W pierwszej kolejności za zobowiązania spółki odpowiada tak jak
w przypadku każdej innej spółki – sama spółka. Ustawodawca wziął pod
uwagę charakterystykę wolnych zawodów i związaną z nimi
samodzielność i zamiast tak jak w przypadku spółki jawnej wprowadzić
subsydiarną odpowiedzialność wszystkich wspólników, wprowadził on
zasadę w myśl której, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się
bezskuteczna, to wierzyciel może dochodzić roszczenia od wspólnika
którego działanie lub zaniechanie spowodowało wierzytelność. Działanie
lub zaniechanie wspólnika musi w takim wypadku mieć związek
z osobistym wykonywaniem wolnego zawodu, bądź z nadzorowaniem
osoby która podlegała kierownictwu partnera. Biorąc powyższe pod
uwagę, jeżeli jeden z adwokatów będących wspólnikiem spółki
partnerskiej zapomni w terminie złożyć apelacji, to w pierwszej
kolejności jego klient który poniósł szkodę z powodu zaniechania
adwokata będzie dochodził odszkodowania od spółki, a w razie
bezskuteczności od tego jednego konkretnego partnera. W przypadku gdy
zobowiązanie powstanie w wyniku działania lub zaniechania, w wyniku
działań osób które nie są wspólnikami, to odpowiedzialność za nie
kształtować się będzie tak jak w przypadku spółki jawnej, tj. w pierwszej
kolejności odpowiadać będzie spółka partnerska, a w drugiej wszyscy
wspólnicy solidarnie ze spółką.
Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki
Zarówno reprezentacja jak i prowadzenie spraw spółki w spółce
partnerskiej różni się całkowicie od reprezentacji i prowadzenia spraw
spółki w pozostałych spółkach osobowych. Wynika to ze specyfiki spółki
partnerskiej, w której to partnerzy działają w celu wykonywania wolnego
zawodu, a zatem ustawodawca uznał, że nie muszą oni być specjalistami
w zakresie zarządzania i prowadzenia biznesu. Z tego powodu w art. 97
KSH ustawodawca dał wspólnikom spółki partnerskiej możliwość
powołania odrębnego zarządu złożonego z profesjonalnych menedżerów
spoza grona partnerów.
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Na początku omówię kwestię reprezentacji i prowadzenia spraw
spółki w spółce partnerskiej w której nie powołano zarządu. Prowadzenie
spraw w takiej spółce odbywać będzie się w ten sam sposób co
prowadzenie spraw w spółce jawnej na mocy art. 89 KSH, a zatem może
być ono w sposób dowolny ustalone w umowie spółki. W razie braku
stosownych ustaleń w umowie spółki obowiązują następujące zasady:
1 – prowadzenie spraw jest uprawnieniem i obowiązkiem każdego
wspólnika, 2 – każdy z partnerów jest uprawniony i zobowiązany do
podejmowania czynności nagłych niezbędnych dla przeciwdziałania
powstaniu poważnej szkody, 3 – każdy z partnerów może wykonywać
czynności nieprzekraczające zakresu tzw. zwykłych czynności, 4 – dla
wykonania czynności przekraczającej zakres tzw. zwykłych czynności
niezbędna jest zgoda wszystkich wspólników (także tych wyłączonych od
prowadzenia spraw spółki). Kwestia reprezentacji w takiej spółce
uregulowana została w ten sposób, że regułą jest osobiste podejmowanie
czynności zawodowych przez każdego partnera. Wynika to z tego, że
samodzielność jest jedną z podstawowych cech wolnego zawodu 14 .
Możliwe jest odmienne uregulowanie tej kwestii w umowie spółki, w ten
sposób, że można umownie wyłączyć samodzielną reprezentację na rzecz
łącznej, niemożliwym jest zaś umowne wyłączenie reprezentacji danego
wspólnika w ogóle15. Niemożliwym jest ograniczenie prawa wspólnika
do reprezentacji spółki tylko do określonego zakresu spraw, a w razie
takiego ograniczenia, nie wywoływałoby ono skutków wobec osób
trzecich16, mogłoby zaś ono rodzić obowiązek odszkodowawczy pomiędzy partnerami za szkodę wyrządzoną przekroczeniem umownych
uprawnień.
Jak już wspominałem spółka partnerska jest jedyną spółką
osobową w której możliwe jest powołanie odrębnego zarządu. Do
zarządu w spółce partnerskiej należy stosować odpowiednio przepisy
dotyczące zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Powołanie zarządu skutkuje tym, że kompetencje wspólników zarówno
do reprezentowania spółki jak i do prowadzenia jej spraw zostają
wyłączone i przeniesione w pełni na zarząd, za wyjątkiem spraw
konkretnie wyłączonych z zakresu właściwości zarządu w umowie
spółki, przy czym ograniczenie takie nie ma skutków wobec osób
trzecich, może rodzić zaś obowiązek odszkodowawczy członków zarządu
14
15
16

A Koch, Spółka partnerska, [w:] Prawo... s. 201.
Ibidem
J. Jacyszyn, Spółka partnerska [w:] Meritum… s. 467.
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względem spółki. W skład zarządu mogą wchodzić zarówno partnerzy
jak i osoby trzecie, z tym że zawsze w skład zarządu musi wejść
przynajmniej jeden partner, co wynika z wykładni art. 97 § 2 KSH w zw.
z art. 201 KSH17. Sposób reprezentacji spółki przez zarząd należy określić w umowie spółki, w razie braku stosownych zapisów w przypadku
zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu
zarządu właściwy będzie samodzielnie jeden członek zarządu.
W przypadku zarządu wieloosobowego przy braku stosownych zapisów
właściwe będzie współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego
członka zarządu łącznie z prokurentem. Na mocy art. art. 97 § 2 KSH
w zw. z art. 205 § 2 KSH zawsze właściwym do biernej reprezentacji
spółki (przyjmowania oświadczeń woli) będzie jeden członek zarządu lub
prokurent18, wynika to z tego, że „reprezentacja spółki, z uwagi na jej
obszar i bezpieczeństwo obrotu, jest regulowana przepisami
imperatywnymi”19. Odmienny, moim zdaniem niesłuszny pogląd do powyższego przedstawia między innymi Andrzej Kidyba, który uważa że
przepisy te mają charakter normy względnie obowiązującej i możliwe jest
dowolne ustalenie sposobu biernej reprezentacji w umowie spółki.
Do niewątpliwych zalet wynikających z wprowadzenia zarządu
w spółce partnerskiej należy możliwość zdjęcia z partnerów ciężaru
zarządzania spółką, po drugiej stronie wadą powyższego rozwiązania
może być zmniejszenie wpływu wspólników na sposób zarządzania
spółką. Wada ta nie stanowi jednakże tak naprawdę problemu, gdyż
wspólnicy w dowolnym momencie mogą odwołać członków zarządu,
dodatkowo możliwym jest łączenie funkcji partnera z funkcją członka
zarządu. Znaczną zaletą powołania zarządu jest to, że profesjonalne
wykonywanie funkcji zarządzających zagwarantowane jest obowiązkiem
odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki za szkodę wyrządzoną
działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami
umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Sprzeczność z prawem oznacza
w tym wypadku jakąkolwiek sprzeczność z prawem, a zatem nie tylko
działanie bezprawne, ale również działanie niezgodne z zasadami
współżycia społecznego. Powyższa konstrukcja oznacza domniemanie
winy członka zarządu.
17

U. Promińska [w] System prawa handlowego tom 2 prawo spółek
handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2012, s. 477.
18
J.P. Naworski [w] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. R.
Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, LexisNexis 2011.
19
Ibidem op. cit.
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Rozwiązanie spółki partnerskiej
Rozwiązanie spółki partnerskiej
powodują przyczyny
wymienione w art. 98 KSH i w art. 99 KSH, tj.: 1 - jednomyślna uchwała
wszystkich wspólników, 2 - ogłoszenie upadłości spółki, 3 - prawomocne
orzeczenie sądu, 4- przyczyny przewidziane w umowie spółki, 5 - utrata
przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu,
6 – śmierć partnera, 7 – ogłoszenie upadłości partnera,
8 – wypowiedzenie umowy spółki przez partnera lub wierzyciela
partnera. Pięć pierwszych przyczyn są to przyczyny wykluczające
możliwość dalszego istnienia spółki, zaś trzy ostatnie nie wykluczają
dalszego jej bytu. Należy pamiętać że spółka przestaje istnieć dopiero
z chwilą jej wykreślenia z rejestru. Wykreślenie spółki z rejestru ma
charakter konstytutywny, za wyjątkiem rozwiązania spółki mocą
orzeczenia sądu, w przypadku uprawomocnienia się takiego orzeczenia
wykreślenie będzie miało jedynie charakter czynności materialnotechnicznej. Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników musi być
zawsze podjęta przez wszystkich wspólników, bez znaczenia czy został
powołany zarząd spółki czy nie. Uchwała musi zostać podjęta w tej
samej formie w jakiej została zawarta umowa spółki, czyli co do zasady
w formie pisemnej. Możliwe jest także rozwiązanie poprzez uchwałę
spółki zawiązanej na czas oznaczony. Po ogłoszeniu upadłości spółka
istnieje, aż do momentu wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców.
Ogłoszenie upadłości spółki partnerskiej może nastąpić, jeżeli stała się
ona niewypłacalna. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości
spółki partnerskiej, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie
przekracza 10% wartości bilansowej jej przedsiębiorstwa, chyba że
zobowiązanie ma charakter trwały, albo jego oddalenie mogłoby
spowodować pokrzywdzenie wierzycieli20. Wniosek o ogłoszenie upadłości, oprócz samej spółki na podstawie stosownej uchwały, może złożyć
także: każdy partner odpowiadający bez ograniczeń za zobowiązania
spółki, każdy wierzyciel spółki, zarząd spółki, każdy likwidator spółki21.
Na podstawie art. 18 i 19 ustawy prawo upadłościowe 22 sądem właściwym do rozpoznania tej kwestii będzie właściwy miejscowo sąd
20

J. Szwaja [w:] Kodeks spółek handlowych. Tom 1, S. Sołtysiński, A.
Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2012, s. 775.
21
Ibidem, s. 775.
22
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2171).
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rejonowy (gospodarczy) w którego okręgu znajduje się zakład główny
przedsiębiorstwa spółki, a w razie braku takowego w Polsce, sąd
w którego okręgu znajduje się majątek spółki. Możliwe jest rozwiązanie
spółki partnerskiej na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, legitymację
czynną do wytoczenia stosownego powództwa ma każdy ze wspólników,
w takim wypadku powinien on pozwać wszystkich pozostałych
wspólników. Powództwo takie wytoczyć można tylko z ważnych
powodów. Norma ta ma charakter imperatywny, a więc niemożliwym jest
odmienne ustalenie tej kwestii w umowie spółki, w razie takiego
ustalenia, będzie ono nieważne. Partnerzy mają swobodę w zakresie
określenia przyczyn uzasadniających rozwiązanie spółki w umowie
spółki, ważnym jednakże jest to, aby dokładnie określić powód i moment
rozwiązania spółki, aby wykluczyć ewentualne przyszłe spory dotyczące
tego czy do zdarzenia uzasadniającego rozwiązanie rzeczywiście doszło,
a jeśli doszło to kiedy powinno nastąpić rozwiązanie23. Bardzo nietypowym na tle pozostałych spółek, ale jednocześnie bardzo logicznym jest
uregulowanie mówiące o rozwiązaniu spółki partnerskiej w wypadku
utraty przez wszystkich partnerów prawa wykonywania wolnego zawodu.
Mowa tutaj oczywiście o uprawnieniu do wykonywania wolnego zawodu
który jest wykonywany w ramach danej spółki partnerskiej. Nie ma
znaczenia czy utrata prawa do wykonywania zawodu ma charakter
trwały, czy przejściowy24. Zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu nie można utożsamiać z utratą prawa do wykonywania zawodu. Jeżeli
wszyscy partnerzy utracą prawo do wykonywania wolnego zawodu
będącego celem danej spółki partnerskiej, to w przypadku gdy wszyscy
oni posiadają uprawnienia do wykonywania innego wolnego zawodu,
możliwym będzie zmiana umowy spółki i dalsze jej trwanie. Podobną
przyczyną rozwiązania spółki partnerskiej do utraty uprawnień do
wykonywania wolnego zawodu przez wszystkich partnerów, jest utrata
uprawnień do wykonywania wolnego zawodu przez wszystkich
partnerów oprócz jednego. Sytuacja taka ma identyczne konsekwencje co
pozostanie w spółce jednego partnera. W takim wypadku spółka ulega
rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia
któregokolwiek z powyższych zdarzeń. Przepis ten mówiący
o rozwiązaniu spółki, na dobrą sprawę wprowadza ewenement wśród
spółek osobowych, ponieważ zezwala na istnienie jednoosobowej spółki
23

J. Szwaja [w:] Kodeks..., s. 773.
M. Spyra [w:] Kodeks spółek handlowych komentarz, J. Bieniak, M.
Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G.
Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Warszawa 2012, s. 347.
24
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osobowej. W przypadku gdy w spółce nie był wprowadzony zarząd,
jedyny partner ma pełnie władzy i decyzyjności w spółce. Zajmuje się on
reprezentowaniem i prowadzeniem spraw spółki. Samodzielnie może
dokonywać czynności co do wykonania których normalnie potrzebna
byłaby uchwała wspólników, np. może samodzielnie dokonywać
czynności przekraczających zwykły zarząd, lub zmieniać umowę spółki.
Jedyny partner odpowiada subsydiarnie całym swoim majątkiem
osobistym za wszystkie zobowiązania spółki. W przypadku gdy
w jednoosobowej spółce partnerskiej był powołany zarząd, obowiązki
partnera pozostają bez zmian.
Dziedziczenie udziałów w spółce partnerskiej o ile umowa spółki
nie stanowi inaczej, jest niemożliwe. Ustawodawca wziął pod uwagę, że
nie rzadkim jest podążanie przez dzieci śladami rodziców przy wyborze
zawodu. Co więcej w przypadku „elitarnych” wolnych zawodów jest to
pożądane przez rodziców. Wychodząc owym oczekiwaniom naprzeciw
ustawodawca umożliwił zamieszczenie w umowie spółki stosownej
klauzuli zezwalającej na dziedziczenie udziałów. Należy jednakże
pamiętać, że aby udział został odziedziczony spadkobierca musi mieć
uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu. Wstąpienie w miejsce
spadkobiercy następuje automatycznie z chwilą śmierci wspólnika, nie
jest do tego potrzebne żadne dodatkowe oświadczenie woli25. Możliwych
jest kilka wariantów zapisów zezwalających na dziedziczenie udziałów,
możliwy jest zapis statuujący odziedziczenie udziału przez wszystkich
spadkobierców posiadających odpowiednie kwalifikacje, możliwy jest
zapis zezwalający jedynie jednemu lub kilku wybranym spadkobiercom
posiadającym odpowiednie kwalifikacje na wstąpienie do spółki na
miejsce zmarłego. Niemożliwym jednakże jest zastrzeżenie, że
spadkobierca wstąpi do spółki jedynie z taką częścią udziału
spadkodawcy jaka przysługuje mu w drodze spadkobrania26.
Odpowiedzialność podatkowa spółki partnerskiej
Na podstawie art. 115 § 1 Ordynacji podatkowej 27 wspólnik
spółki partnerskiej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze
spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki.

25

J. Jacyszyn, Spółka partnerska [w:] Meritum… s. 500.
Ibidem
27
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017
r., poz. 201).
26
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Spółka partnerska nie jest osobą prawną, w związku z czym nie
podlega obowiązkowi uiszczania podatku dochodowego od osób
prawnych, a co za tym idzie brak w niej problemu podwójnego
opodatkowania. Każdy z partnerów oddzielnie rozlicza się z uzyskanego
dochodu na podstawie przepisów wynikających z ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych28. Partnerzy mają do wyboru opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
ogólnych, bądź opodatkowanie w drodze podatku liniowego.
Niemożliwym
jest
zastosowanie
ryczałtu
od
przychodów
ewidencjonowanych. Rozliczeń podatkowych partnerzy dokonywać
mogą na podstawie prowadzonej przez spółkę partnerską pełnej
księgowości, lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów29. Spółką
jest samodzielnym płatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług
(VAT).
Podsumowanie
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki
partnerskiej niesie za sobą wiele korzyści. Największą z nich jest
specyficznie uregulowana zasada odpowiedzialności za zobowiązania
spółki partnerskiej. Korzyść ta dotyczy w szczególności przedstawicieli
wolnych zawodów, którzy z powodu ustawowego zakazu nie mogą
wykonywać wolnego zawodu w formie spółki kapitałowej. Możliwość
przeniesienia ciężaru zarządzania spółką na profesjonalnych menadżerów
daje z kolei możliwość pełnego zajęcia się wykonywaniem wolnego
zawodu i maksymalizacją zysków osiąganych z tego tytułu. Wspomniane
wcześniej rozwiązania podatkowe, w szczególności brak zjawiska
podwójnego opodatkowania, oraz łatwy ze względu na formę i brak
konieczności zebrania kapitału zakładowego sposób założenia spółki
partnerskiej, powinien skłonić także przedstawicieli wolnych zawodów
mogących wykonywać wolny zawód w formie spółek kapitałowych do
rozważenia założenia, bądź przekształcenia obecnej spółki w spółkę
partnerską.

28

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2032).
29
A. Jeleńska, Spółki jaką wybrać? Forma prawna i organizacja, Kraków
2014.
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Koszty odzyskiwania należności w świetle ustawy
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Recovery costs of payments in light of the payment date limits act
in business deals

Abstrakt
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych
z opóźnieniami w płatnościach. Autor wskazuje uprawnienia, jakie
przysługują wierzycielowi w związku z brakiem płatności. Wierzyciel
może żądać poza odsetkami zwrotu dodatkowych kosztów, jakie poniósł
w związku z brakiem płatności. Z całą pewnością ustawodawca dąży do
zminimalizowania opóźnień w transakcjach handlowych, co będzie miało
pozytywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.
Słowa kluczowe:
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/EU, odsetki, ustawa
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Abstract
The article focuses on issues related to late payments. The author
indicates the rights that are appertained to the creditor, which are
connected to non-payment. Except for the interest, the creditor may
demand a reimbursement of additional costs that he bore due to lack of
payment. Without a doubt, the legislator aims to minimize the delays in
commercial transactions, which will have a positive impact on economic
activity.
Key words:
2011/7/EU Directive, interest, payment date limits act
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1. Uwagi wprowadzające
W polskim ustawodawstwie wyróżnia się wiele definicji
działalności gospodarczej. Bez wątpienia należy jednak wskazać, iż bez
znaczenia, którą z definicji działalności gospodarczej wskażemy jednym
z celów w prowadzonej działalności jest uzyskiwanie dochodów.
W praktyce gospodarczej często dochodzi do sytuacji, w której
pomimo wykonania usługi bądź dostarczenia towaru kontrahenci nie
regulują w terminie swoich zobowiązań. Prowadzi to do negatywnych
konsekwencji, które powodują zaburzenie płynności finansowej
przedsiębiorstwa oraz trudności w zarządzaniu nim1.
Jednym z aspektów efektywnej działalności gospodarczej jest
zatem brak zatorów płatniczych powodowanych przez brak płatności ze
strony kontrahentów. Poza odsetkami, ustawodawca przyznał
wierzycielowi narzędzia do skutecznego dochodzenia należności głównej
wraz z dodatkowymi kosztami.
Zmiany legislacyjne, które nastąpiły 1 stycznia 2016 r.
wprowadziły zmiany zarówno w ustawie Kodeks Cywilny2, jak i ustawie
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych3. UTermZapł traktowana
jest jako lex specialis w stosunku do postanowień KC4. Niniejszy artykuł
wskazuje podstawowe rodzaje odsetek, o które może ubiegać się
przedsiębiorca. Główny nacisk został jednak położony na odsetki
ustawowe za opóźnienie, a także odsetki za opóźnienie w transakcjach
handlowych ze względu na to, iż powyższe dwie regulacje są najczęściej
wykorzystywane przez przedsiębiorców.
Poza odsetkami UTermZapł przyznaje przedsiębiorcom
możliwość ubiegania się o zwrot kosztów odzyskiwania należności.
Wierzycielowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu
zryczałtowanej kwoty stanowiącej równowartość 40 euro lub kwoty
1

Motyw drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego
2011 r., w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach
handlowych, (Dz.Urz. L. Nr 48 z 23.2.2011 r.), dalej jako dyrektywa 2011/7
2
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, (Dz.U. z 2017 poz. 459)
t.j, zwana dalej KC.
3
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
(Dz.U. z 2016 poz.684), dalej UTermZapł.
4
E. Marcisz, Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Warszawa
2013 s. 28.
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wyższej, jeśli koszty odzyskiwania należności przewyższają 40 euro.
Zwrot wyżej wskazanych kosztów ma stanowić rekompensatę za
odzyskiwanie należności.
Intencją ustawodawcy przy wprowadzaniu możliwości
odzyskania kosztów, jakie wierzyciel poniósł w związku z nieterminową
płatnością było eliminowanie zatorów płatniczych- dłużnik może ponieść
dodatkowe koszty, co ma go zniechęcić do nieterminowego regulowania
należności.
Poza dodatkowymi uprawnieniami ustawodawca wprowadza
szereg regulacji, które mają na celu ułatwienie przedsiębiorcom
egzekwowania należności.
Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego 5 , która zaczęła
obowiązywać dnia 1 czerwca 2017 zwiększyła z dziesięciu tysięcy
złotych do dwudziestu tysięcy złotych kwotę maksymalną, która może
stanowić wartość przedmiotu sporu w postępowaniu uproszczonym.
Dla przedsiębiorców oznacza to, iż wytoczenie powództwa
przeciwko dłużnikowi stało się mniej kosztowne. Równocześnie ze
zmianą KPC ustawodawca nie wprowadził zmian w ustawie o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych6. Oznacza to, że opłaty pobierane przy
wytoczeniu powództwa w postępowaniu uproszczonym wynoszą:





Wartość przedmiotu sporu do 2000 złotych – opłata wynosi 30
złotych;
Wartość przedmiotu sporu ponad 2000 złotych do 5000 złotych opłata wynosi 100 złotych;
Wartość przedmiotu sporu ponad 5000 złotych do 7500 złotych opłata wynosi 250 złotych;
Wartość przedmiotu sporu ponad 7500 złotych - opłata wynosi
300 złotych7.

5

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego, (Dz.U. z
2016 poz.1822), dalej jako KPC.
6
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz.U. z 2016 poz. 623 t.j), dalej jako UKSC.
7
Art. 28 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (Dz.U. z 2016 poz. 623 t.j).
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Do dnia 1 czerwca 2017 r. opłata w postępowaniu uproszczonym przy
wartości przedmiotu sporu przekraczającej dziesięć tysięcy złotych
pobierana była w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.
Przed 1 czerwca 2017 r. opłata za wniesienie pozwu, w którym
wartość przedmiotu sporu określona została na poziomie dwudziestu
tysięcy złotych wynosiła 5% tej kwoty tj. 1000 zł. Obecnie opłata taka
wynosi 300 zł.
Obniżenie opłat sądowych pozwoli zmniejszyć koszty ponoszone
przez wierzycieli w związku z wszczęciem postępowania sądowego.
Ponadto ustawodawca wprowadził szereg dodatkowych uprawnień, które
przysługują wierzycielowi w związku z nieterminowym regulowaniem
płatności przez dłużnika. Szczególnie istotne regulacje znajdują się
w UTermZapł.
2. Odsetki przysługujące
regulowanie zobowiązań

przedsiębiorcom

za

nieterminowe

Przedsiębiorcy chcący wyegzekwować należności, które nie
zostały w terminie zapłacone w pierwszej kolejności wskazują - prócz
należności głównej- odsetki, które chcą odzyskać za nieterminowe
regulowanie zobowiązań przez kontrahentów.
Na wstępie należy wskazać, iż pojęcie odsetek nie zostało
zdefiniowane przez ustawodawcę. Jednak powszechnie przyjmuje się, iż
odsetki to wynagrodzenie dla wierzyciela za używanie jego m.in.
pieniędzy. Ponadto odsetki stanowią m.in. wynagrodzenie za opóźnienie
wymagalnej sumy pieniężnej8.
Mnogość regulacji związanych z odsetkami, a także nowelizacja
KC9 oraz UTermZapł, które zaczęły obowiązywać dnia 01 stycznia 2016
r. w sposób znaczący zmieniły dotychczasowy kształt regulacji
związanych z dochodzeniem odsetek.
Ustawodawca wprowadził zmiany w systemie naliczania odsetek,
by system ten był prostszy, a także jednolity. Jak wskazuje Piotr Sekinda
8

P. Sławicki, P. Kędzierski, Odsetki za czas opóźnienia w świetle ustawy z dnia
9 października 2015 r.- wybrane zagadnienia materialne i procesowe, Palestra
2016 r., nr 7-8 s.121.
9
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, (Dz.U. z 2017 poz. 459
t.j).
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zmiana odsetek powinna doprowadzić m.in. do zmniejszenia zatorów
płatniczych, co ma mieć wpływ na polepszanie dyscypliny płatniczej10.
Efektem prac legislacyjnych nad nowym kształtem odsetek jest
wyróżnienie minimum pięciu rodzajów odsetek tj.:
- odsetki ustawowe uregulowane w art. 359§2 KC,
- odsetki maksymalne uregulowane w art. 359§21 KC,
- odsetki za opóźnienie uregulowane w art. 481§2 KC,
- odsetki maksymalne za opóźnienie uregulowane w art. 481§21 KC,
- odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych uregulowane w art. 4
pkt 3 UTermZapł11.
Podstawową różnicą między powyższymi rodzajami odsetek jest
ich wysokość tj. odpowiednio do powyższego wyliczenia:
- odsetki ustawowe wynoszą 5%,
- odsetki maksymalne wynoszą 10%,
- odsetki za opóźnienie wynoszą 7%,
- odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą 14%,
- odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych wynoszą 9,5%12.
Najistotniejsze
z
punktu
widzenia
roszczeń
przez
przedsiębiorców są odsetki za opóźnienie uregulowane w art. 481§2 KC,
a także odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych uregulowane
w art. 4 pkt 3 UTermZapł.
2. 1 Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych to zgodnie
z UTermZapł odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej
10

P. Sekinda, Nowe zasady stosowania i obliczania odsetek w obrocie
cywilnoprawnym, Przegląd Prawa Handlowego 2017, nr 6, s. 48.
11
W. Robaczyński, M. Wojewoda, O odsetkach po roku obowiązywania nowych
rozwiązań, Monitor Prawniczy 2017, nr 1, s. 16-17.
12
www.wskaźniki.gofin.pl[dostęp: 19 czerwca 2017 r.].
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Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych 13 , tj.
9,5%14.
Z dniem pierwszego stycznia 2016 r. nastąpiła istotna zmiana
dotycząca zasadności żądania odsetek za opóźnienie. Od pierwszego
stycznia 2016 r. odsetki wskazane w art. 481§2 KC nie mają
zastosowania do transakcji handlowych15. Jednak jak wskazuje się w doktrynie, wprowadzenie tej regulacji do UTermZapł miało wykluczyć
ewentualny zbieg regulacji KC oraz UTermZapł. Jak wskazuje się
w doktrynie cel ten nie został w pełni osiągnięty. Dodanie art. 4a do
UTermZapł uniemożliwiło jedynie stosowanie regulacji zawartej w art.
481§2 Kodeksu Cywilnego, a regulacja ta normuje jedynie problematykę
związaną z wysokością odsetek za opóźnienie16.
Mimo powyższego należy jednak przyjąć, iż intencją
ustawodawcy było przyjęcie, iż przedsiębiorca nie ma możliwości
domagania się odsetek wynikających z art. 481§2 KC w przypadku,
kiedy przysługują mu odsetki za opóźnienie w transakcjach
handlowych17.
W praktyce oznacza to, iż do transakcji handlowych zawartych
od dnia pierwszego stycznia 2016 r. dłużnik zobowiązany jest zwrócić
wierzycielowi należność główną wraz z odsetkami ustawowymi za
opóźnienie w transakcjach handlowych.
Podczas egzekwowania należności problematyczna jest sytuacja,
w której strony współpracowały ze sobą więcej niż jeden raz. Z praktyki
w zakresie dochodzenia należności przed sądem wynika, iż jeżeli
przedsiębiorca stara się wyegzekwować w jednym postępowaniu

13

Art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych, (Dz.U. z 2016 poz.684).
14
www.wskaźniki.gofin.pl [dostęp: 19 czerwca 2017 r.].
15
Art. 4a Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych, (Dz.U. z 2016 poz.684).
16
Red. K. Osajda, Kodeks Cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Cześć
szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty, Warszawa 2017, s. 1369.
Patrz też: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2014 r., I
ACa 287/14,
http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000287_
2014_Uz_2014-09-05_001 dostęp: 17 czerwca 2017 r.
17
Red. K. Osajda, Kodeks Cywilny. Komentarz…, Warszawa 2017, s. 1370.
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należność z więcej niż jednej faktury to rodzaj odsetek uzależniony jest
od daty wystawienia faktury bądź rachunku.
Przykład 1:
Zaległość dotyczy dwóch faktur:
- FV 99/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. na kwotę 1000 zł, płatna do 15
grudnia 2015 r.
- FV 01/2016 z dnia 05 stycznia 2016 r. na kwotę 1000 zł, płatna do 05
lutego 2016 r.
W powyższym przykładzie prawidłowe oznaczenie
dochodzonych odsetek powinno otrzymać brzmienie:

rodzaju

Powód/ Wierzyciel domaga się:
- odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 1000 zł od dnia 16
grudnia 2015 r. do dnia zapłaty oraz
- odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty 1000 zł od
dnia 06 lutego 2016 r. do dnia zapłaty.
Przykład 2:
Zaległość dotyczy dwóch faktur:
- FV 99/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. na kwotę 1000 zł, płatna do 10
stycznia 2016 r.
- FV 01/2016 z dnia 05 stycznia 2016 r. na kwotę 1000 zł, płatna do 05
lutego 2016 r.
W powyższym przykładzie prawidłowe oznaczenie
dochodzonych odsetek powinno otrzymać brzmienie:

rodzaju

Powód/ Wierzyciel domaga się:
- odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 1000 zł od dnia 11
stycznia 2016 r. do dnia zapłaty oraz
- odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty 1000 zł od
dnia 06 lutego 2016 r. do dnia zapłaty.
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Jak zostało wskazane na przykładzie drugim bez znaczenia dla
prawidłowego oznaczenia odsetek jest fakt, iż termin płatności FV
99/2015 przypada na dzień 11 stycznia 2016 r. W przypadku
wskazywania odsetek wiążąca dla prawidłowego ustalenia odsetek jest
najczęściej data wystawienia faktury.
Zgodnie z art. 7 UTermZapł „w transakcjach handlowych z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za
opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że strony uzgodniły
wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego
do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie;
2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie18”.
Powyższe wyraźnie wskazuje, iż odsetek za opóźnienie
w transakcjach handlowych można domagać się jedynie w przypadku,
gdy wierzyciel spełnił swoje świadczenie i równocześnie nie otrzymał
w terminie zapłaty.
3. Dodatkowe uprawnienia wierzyciela wynikające z Ustawy
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
UTermZapłw obecnym kształcie wprowadzona została do
polskiego porządku prawnego w wyniku implementacji dyrektywy
2011/7/UE 19 . Ustawa ta ma jednak zastosowanie jedynie do transakcji
handlowych. Za transakcję handlową uznaje się „umowę, której
przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie
usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2 [UTermZapł], zawierają ją
w związku z wykonywaną działalnością”20.
Zgodnie z motywem 12 dyrektywy 2011/7 opóźnienia
w regulowaniu należności stały się korzystne dla dłużników. Niskie
18

Art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych, (Dz.U. z 2016 poz.684).
19
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r., w
sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych
Dz.Urz. L. Nr 48 z 23.2.2011 r.
20
Art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych, (Dz.U. z 2016 poz.684).
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wartości odsetek oraz przewlekłe postępowania sądowe w sprawie
odzyskiwania należności sprawiają, że dłużnicy w zasadzie nie ponoszą
negatywnych konsekwencji wynikających z nieterminowego regulowania
zobowiązań. Dlatego też, jak wskazano w dyrektywie 2011/7/UE
konieczne są zmiany mające na celu zniechęcenie dłużników do
przekraczania terminów płatności21.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż opóźnienia w regulowaniu
płatności bezpośrednio wpływają na regulację należności podatkowych.
Jak wskazuje Michał Juśko, ustawodawca mógł przygotować omawiane
regulacje mające na celu przyspieszenie płatności ze względu na fakt, iż
opóźnienia w regulowaniu należności mogą mieć bezpośredni wpływ na
brak uiszczania w terminie w szczególności podatku od towarów
i usług22.
Zgodnie z art. 6 dyrektywy 2011/7/UE państwo członkowskie ma
obowiązek stworzenia regulacji, które zapewnią wierzycielowi
możliwość odzyskania od dłużnika kosztów w stałej wysokości, jakie
poniósł w związku z odzyskiwaniem zobowiązania, które zostało
spłacone po terminie. Zgodnie z dyrektywą koszty te nie mogą być niższe
niż 40 euro23.
Obowiązek zapłaty wyżej wymienionej kwoty pełni dwie
podstawowe funkcje: kompensacyjną oraz motywująco-represyjną. Jak
wskazuje M. Grochowski funkcja kompensacyjna polega na tym, iż
wierzyciel otrzymuje rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.
Funkcja motywacyjno-represyjna zaś, ma na celu z jednej strony
zniechęcać potencjalnych dłużników do opóźnień w płatnościach,
a z drugiej stanowi ona „karę” za niedochowanie terminu zapłaty24.
Konsekwencją powyższej dyrektywy było wprowadzenie do
polskiego porządku prawnego ustawy z dnia 8 marca 2013 r. UTermZapł.

21

Motyw 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011
r., w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach
handlowych(Dz.Urz. L. Nr 48 z 23.2.2011 r.).
22
M. Juśko, Zakres zastosowania ustawy o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych, Monitor Prawniczy 2017, nr 2, s.79.
23
Red. K. Osajda, Kodeks Cywilny. Komentarz…, s. 1391.
24
M. Grochowski, Zwrot kosztów dochodzenia należności handlowychdyspozytywność i jej granice, Monitor Prawniczy 2016, nr 7, s. 378.
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Artykuł 10 powyższej ustawy stanowi, iż „wierzycielowi, od dnia
nabycia uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie
w transakcjach handlowych przysługuje od dłużnika, bez wezwania,
równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego
kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia
roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie
pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty
odzyskiwania należności.
Oprócz kwoty, o której mowa powyżej, wierzycielowi przysługuje
również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów
odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę25”.
Na podstawie powyższej regulacji wierzyciel ma prawo domagać się
równowartości kwoty 40 euro zawsze w przypadku przekroczenia
terminów płatności przez dłużnika26.
Regulacje ustawowe nie ograniczają zakresu kosztów, jakich wierzyciel
może domagać się na podstawie art. 10 UTermZapł. Aby ustalić katalog
kosztów, jakie przysługują uprawionemu należy wziąć pod uwagę
preambułę dyrektywy 2011/7. Jej postanowienia wskazują, iż na
podstawie art. 10 UTermZapł domagać się można m.in. kosztów
administracyjnych, a także koszty, jakie przedsiębiorca poniósł
w związku z nieotrzymaniem płatności w terminie27.
3.1 40 Euro - kwota stanowiąca rekompensatę za koszty
odzyskiwania należności wynikająca z art. 10 ust. 1 UTermZapł
Powyższa regulacja przyznaje wierzycielowi uprawnienie, dzięki
któremu może on dochodzić kwoty 40 euro, która stanowić ma
rekompensatę kosztów odzyskiwania należności. Intencją ustawodawcy
było, by obowiązek zapłaty dodatkowej kwoty pieniężnej- poza

25

Art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych, (Dz.U. z 2016 poz.684).
26
M. Grochowski, Ryczałtowy zwrot kosztów dochodzenia należności (art. 10
ust. 1 TermZapłU)- przesłanki i cele, Monitor Prawniczy 2016, nr 19 s. 1052.
27
Motyw dziewiętnasty dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16
lutego 2011 r., w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach
handlowych, (Dz.Urz. L. Nr 48 z 23.2.2011 r.), dalej jako dyrektywa 2011/7.
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należnością główną- motywował dłużników do terminowego regulowania
należności28.
Stosowanie art. 10 ust. 1 UTermZapł jednak w praktyce wzbudza
wiele wątpliwości.
W pierwszej kolejności należy podnieść, iż jak wskazuje Sąd
Apelacyjny w Krakowie „zgodnie z art. 10 ustawy z 2013 r. o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych, bez wezwania wierzyciel
uprawniony jest do żądania od dłużnika wyłącznie kwoty 40 euro (art. 10
ust. 1).29”
Powyższe bez wątpienia wskazuje, iż wierzyciel nie ma
obowiązku wzywania dłużnika za zapłaty równowartości kwoty 40 euro.
Co istotne, roszczenie o zapłatę rekompensaty w wysokości
równowartości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty 30 . Tak
więc roszczenie to powstaje ex lege w momencie, w którym wierzyciel
nabywa prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach
handlowych31. Termin zapłaty należności może zostać wskazany w wezwaniu do zapłaty albo wynikać z umowy łączącej strony. Powyższe
terminy strony mogą przedłużyć w odpowiedniej umowie32.
Problematyczna pozostaje także kwestia wykazania, iż wierzyciel
rzeczywiście poniósł koszty związane z odzyskiwaniem należności.
W kontekście omawianej regulacji powstaje także kolejne
zagadnienie budzące poważne wątpliwości. Mając na względzie
orzecznictwo oraz stanowisko doktryny nie ma zgody co do tego, czy
wierzyciel musi ponieść jakiekolwiek koszty związane z odzyskiwaniem
należności, by ubiegać się o równowartość kwoty 40 euro.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Uchwałę Sądu
Najwyższego, gdzie wskazane zostało, iż „Rekompensata za koszty
odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10
28

Red. K. Osajda, Kodeks Cywilny. Komentarz..., s. 1391.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 maja 2016 r., I ACa 110/16,
LEX nr 2067050.
30
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2015 r., III CZP 94/15,
http://www.sn.pl/orzecznictwo
31
Red. K. Osajda, Kodeks Cywilny. Komentarz…, s. 1392.
32
M. Grochowski, Zwrot kosztów…, Monitor Prawniczy 2016, nr 7, s. 376-377.
29
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ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez
konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie
o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów
zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art.
8 ust. 4 tej ustawy33”.
Odmienne stanowisko stanowi, iż wbrew literalnej treści art. 10
UTermZapł wierzyciel ma możliwość domagać się zwrotu kwoty
stanowiącej równowartość 40 euro jeśli wykaże, iż poniósł on
jakiekolwiek koszty, które wynikały z windykacji należności34.
Poza powyższym możliwość domagania się przez wierzyciela
kwoty 40 euro uzależniona jest od spełnienia dwóch przesłanek tj. należy
wykazać, że wierzyciel spełnił świadczenie oraz, że poniósł jakieś koszty
związane z windykacją należności35.
Kolejna problematyczna kwestia w zakresie żądania
rekompensaty kosztów odzyskiwania należności dotyczy wątpliwości czy
wierzyciel może domagać się równowartości 40 euro od każdej
dokonanej transakcji.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 UTermZapł „uprawnienie do kwoty 40
Euro przysługuje od transakcji handlowej”. Na marginesie należy także
wskazać, iż jeżeli strony transakcji handlowej ustaliły w umowie, że
świadczenie pieniężne będzie spełniane w częściach, uprawnienie do
kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz zwrotu poniesionych kosztów
odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2 przysługuje
w stosunku do każdej niezapłaconej części36”.

33

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2015 r., III CZP 94/15,
http://www.sn.pl/orzecznictwo
34
Red. K. Osajda, Kodeks Cywilny. Komentarz…, s. 1393.
35
P. Fik, P. Staszczyk, Wątpliwości dotyczące możliwości dochodzenia
rekompensaty za koszty odzyskiwania należności na podstawie ustawy o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Przegląd Sądowy 2015, nr 7-8, s.
121-122.
36
Art. 10-11 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych, (Dz.U. z 2016 poz.684).
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3.2 Koszty odzyskiwania należności przewyższające 40 euro
Zgodnie z art. 10 ust. 2 UTermZapł „oprócz kwoty, o której
mowa powyżej ( tj. 40 Euro), wierzycielowi przysługuje również zwrot,
w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę”37.
W przeciwieństwie do regulacji z art. 10 ust. 1 omawianej ustawy
Wierzyciel traci uprzywilejowaną pozycję. „Przepis art. 10 ust. 2 nie
zdejmuje z wierzyciela obowiązku wezwania dłużnika do spełnienia
świadczenia. Jeżeli więc koszty windykacyjne przekroczą równowartość
40 euro wierzyciel zobowiązany jest zgodnie z treścią art. 455 k.c.
wezwać dłużnika do zapłaty38”.
Poza powyższym wierzyciel jest zobowiązany także do
wykazania, że koszty przewyższające równowartość 40 euro zostały
rzeczywiście poniesione. Wierzyciel ma także obowiązek wykazać
związek przyczynowy między poniesionymi przez niego kosztami,
a naruszeniem przez dłużnika zobowiązania39.
Jak wskazano wyżej ustawodawca wprawdzie nie wskazuje
katalogu kosztów, o których zwrot może ubiegać się dłużnik, jednak art.
6 ust. 3 dyrektywy 2011/7 wskazuje, że kosztami przewyższającymi
kwotę 40 euro mogą być między innymi koszty związane z usługami
firmy windykacyjnej, która podjęła się odzyskania należności, czy też
koszty związane z usługami profesjonalnego pełnomocnika40.
Jak wskazuje M. Grochowski dyrektywa 2011/7 wskazuje na trzy
rodzaje kosztów, do których żądania uprawiony jest wierzyciel:
1) koszty administracyjne - wynikające z czynności podjętych przed
organami administracji publicznej zmierzające do odzyskania należności,
37

Art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych, (Dz.U. z 2016 poz.684).
38
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 maja 2016 r., I ACa 110/16,
LEX nr 2067050.
39
M. Grochowski, Czy koszty dochodzenia należności w transakcjach
handlowych obejmują koszty postępowania?, Monitor Prawniczy 2017, nr 3, s.
160.
40
Art. 6 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego
2011 r., w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach
handlowych, (Dz.Urz. L. Nr 48 z 23.2.2011 r.).
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2) koszty wynikające z procesu dochodzenia zaległych należności od
dłużnika lub przekazania tego uprawnienia na rzecz osób trzecichkategoria ta obejmuje koszty poniesione w związku z przekazaniem
sprawy do windykacji profesjonalnemu podmiotowi lub pełnomocnikowi,
3) koszty poniesione przez wierzyciela w związku z czynnościami
zmierzającymi do odzyskania należności wykonywane wewnątrz
przedsiębiorstwa41.
Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, iż intencją
ustawodawcy było uprzywilejowanie pozycji wierzyciela. Wierzyciel
może domagać się nie tylko odsetek za nieterminowe płatności ze strony
kontrahentów, ale także rekompensaty za koszty podniesione w związku
odzyskiwaniem należności w wysokości 40 euro. Aktualne 40 euro to
około 170 złotych. Kwota ta przysługuje wierzycielowi, co do zasady od
każdej transakcji handlowej.
4. Podsumowanie
W związku z coraz powszechniejszym zjawiskiem braku
regulowania zobowiązań w terminie ustawodawca wprowadził do
porządku prawnego szereg regulacji, których celem jest minimalizowanie
sytuacji, w których dłużnik nie reguluje swoich bieżących zobowiązań.
Uregulowania prawne nie zapobiegały opóźnieniom w płatnościach, co
więcej dłużnicy nie ponosili negatywnych konsekwencji opóźnień
w płatnościach, przez co brak terminowej zapłaty stał się zjawiskiem
powszechnym.
Mając na względzie powyższe ustawodawca, implementując do
polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2011/7, czy też
porządkując zagadnienia odsetek wyznaczył dalsze kierunki prac nad
zmianą systemu prawa, tak by nie było opłacalne dla dłużnika
regulowanie w terminie zobowiązań.
Mając na uwadze powyższe, najważniejsze z punktu widzenia
wierzyciela są dwa zagadnienia. W pierwszej kolejności należy wskazać,
iż Wierzyciel może domagać się od dłużnika równowartości 40 euro, jako
kwoty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności bez wzywania
dłużnika do zapały. Wynika to bezpośrednio z brzmienia u UTermZapł.
41

M. Grochowski, Czy koszty dochodzenia…?, Monitor Prawniczy 2017, nr 3, s.
161.
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Spór w doktrynie budzi jednak to, czy wierzyciel musi
rzeczywiście wykazać poniesienie jakichkolwiek kosztów związanych
z odzyskiwaniem należności. Sąd Najwyższy wprost jednak wskazał, iż
równowartość 40 euro przysługuje wierzycielowi bez konieczności
wykazania, że koszty te zostały poniesione.
Poza równowartością 40 euro wierzycielowi przysługuje
roszczenie o zwrot kosztów odzyskiwania należności, które przekraczają
kwotę 40 euro. Ustawodawca nie precyzuje, jaki rodzaj kosztów mieści
się w art. 10 ust. 2 UTermZapł. Analiza dyrektywy 2011/7 pozwala
jednak na wnioski, iż wierzyciel może ubiegać się z całą pewnością
o zwrot kosztów, jakie poniósł w związku z korzystaniem z pomocy
profesjonalnego pełnomocnika, czy też przedsiębiorstwa zajmującego się
windykacją należności.
Powszechną praktyką w zakresie dochodzenia należności jest
zawieranie umowy cesji wierzytelności. W związku z tym na marginesie
należy wskazać, iż „kwota, o której mowa w art. 10 ustawy z 2013 r.
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zachowuje swój
charakter prawny jedynie w odniesieniu do pierwotnego wierzyciela,
czyli podmiotu który dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług.
Tak więc kwota ta po stronie nabywcy wierzytelności stanowi należność
podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych.42”.
Należy także wskazać, iż „jeżeli na mocy umowy z pierwotnym
wierzycielem nabywca wierzytelności nabywa wszelkie prawa związane
z wierzytelnością, w tym także prawo do żądania zapłaty od dłużnika
kwoty z art. 10, to zmienia ona swój charakter i staje się po prostu
elementem wynagrodzenia za usługę wyświadczoną pierwotnemu
wierzycielowi, polegającą na uwolnieniu go od konieczności windykacji
należności43”.
Uregulowania wskazane wyżej wyraźnie wskazują, iż
ustawodawstwo europejskie, a co za tym idzie także polskie dąży do
poprawy sytuacji prawnej wierzyciela przyznając mu szereg uprawnień.
Aktualnie wierzyciel ma możliwość odzyskać od dłużnika należność
główną, odpowiednie odsetki, a także koszty jakie poniósł w związku
42

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia
2016 r., I FSK 1832/14 LEX nr 2081024.
43
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 lipca
2014 r., III SA/Gl 315/14, LEX nr 1520444.
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z odzyskiwaniem należności. Bez wątpienia wierzyciel dzięki temu
znajduje się w sytuacji uprzywilejowanej względem dłużnika, który nie
reguluje zobowiązań w terminie.
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Swoboda działalności gospodarczej aptekarza: uwagi
prawne oraz aksjologiczne
Freedom of the pharmacist's business: legal and axiological
remarks

Abstrakt
Działania gospodarcze opierają się na decyzji. Dana osoba musi
zdecydować, co przyniesie korzyść, a co stratę. Podobne działania wiązać
się mogą z pojawieniem się pytań, problemów i wątpliwości. Mogą być
one związane z konkretnymi obawami. Czasem mogą ujawnić się
konkretne dylematy. Związane są one z wyznawanymi przez
konkretnego człowieka wartościami. Nie wszystko bowiem co przynosi
korzyść, jest jednocześnie etycznie poprawne. Tego typu problemy
pojawiają się zwłaszcza w momencie, w. którym działania gospodarcze
łącza się z np. wsparciem medycznym. Związek taki dostrzec można
m. in. na terenie aptek. Farmaceuta realizuje konkretną usługę handlową.
Jednocześnie jednak uczestniczy on w działaniach z zakresu ochrony
zdrowia. Sprzedając lęk, pomaga pacjentowi.
Czy może on jednak powstrzymać się od tego działania? Czy
może - powołując się na swoje sumienie - odstąpić od realizacji usługi
(recepty lekarskiej)? Czy działanie to łamie prawa pacjenta? Być może
jest to przede wszystkim naturalne prawo do sprzeciwu sumienia? Czy
jest to nihilizm etyczny, czy też zrozumiałe działanie realizujące wolność
gospodarczą?
W poniższym tekście podjęta zostanie próba udzielenia
odpowiedzi na wskazane pytania.
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Słowa kluczowe:
wolność gospodarcza, klauzula sumienia, godność człowieka, apteka,
swoboda działań
Abstract
Economic activities are based on decisions. A person has to
decide what is beneficial and what a loss. Similar activities can be
associated with the appearance of questions, problems and doubts. They
may be related to specific concerns. Sometimes, specific dilemmas may
arise. They are related to a person's values. Not everything that is
beneficial is ethically correct at the same time.
These types of problems occur especially at the moment, in
which economic activities are linked with eg medical support. Such
a relationship can be seen in the pharmacies. The pharmacist performs
a specific commercial service. At the same time, however, he participates
in health care activities. Selling anxiety, he helps the patient.
Can he refrain from this action? Can he - by referring to his
conscience - abandon the service (medical prescription)? Does this action
violate the patient's rights? Perhaps it is primarily a natural right to object
to conscience? Is it ethical nihilism, or is it an understandable action that
implements economic freedom? The following text will attempt to
answer these questions.
Key words:
economic freedom, Conscience clause, human dignity, pharmacy,
freedom of action
Wstęp
Pod koniec czerwca 2017 r. weszły w życie znowelizowane
przepisy dotyczące funkcjonowania w Polsce aptek. Jak można było się
w owym czasie dowiedzieć z depesz publikowanych przez Polską
Agencję Prasową: „Zgodnie z nowymi przepisami zezwolenie na
prowadzenie apteki będzie mógł uzyskać jedynie farmaceuta posiadający
prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą, a także spółka jawna lub spółka partnerska, której
przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której
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wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci” 1 . Omawiane przepisy odniosły się również zasad otwierania nowych aptek. W pierwszym
rzędzie będą one mogły powstać w miejscu, w którym jedna tego typu
placówka przypadać będzie na 3 tys. mieszkańców danej gminy. Ponadto
odległość pomiędzy dwiema aptekami nie może być krótsza niż
500 m. Jak zaznaczał minister zdrowia, Konstanty Radziwiłł „Apteka jest
placówką służby zdrowia. Nie każdy ma prawo posiadania szpitala, nie
każdy ma prawo do posiadania laboratorium i również apteki. Nie
powinno tak być, że służba zdrowia podlega zwykłym zasadom swobody
działalności gospodarczej i nigdzie na świecie tak nie jest”. Tym samym,
jak zaznaczono apteka ma na nowo stać się miejscem wyłącznie
związanym z osobami wykonującymi zawód aptekarza. Ponadto
nowelizacja prawa farmaceutycznego ma stanowić istotne wsparcie dla
małych placówek, niejedno tnie przegrywających na wolnym rynku
z dużymi korporacjami (sieciami aptek)2.
Wskazana przez ministra Radziwiłła zasada prowadzenia
działalności gospodarczej spotkała się pod koniec maja 2017 r. z istotnym
zainteresowaniem mediów. Uwaga ta spowodowana była oddaleniem
apelacji, jaką jeden z łódzkich przedsiębiorców wniósł do sądu. Dziennik
Gazeta Prawna w ten oto sposób relacjonował omawianą sprawę:
„Łódzki drukarz Adam J. został obwiniony o to, że umyślnie i bez
uzasadnionej przyczyny odmówił wykonania usługi jednej z fundacji
LGBT - co jest wykroczeniem. Do sprawy włączyły się prokuratura
i Rzecznik Praw Obywatelskich”. Wniesiona przez pozwanego apelacja
została oddalona. Jak zaznaczał w ustnym uzasadnieniu sędzia Grzegorz
Gala: „Wyrok sądu odwoławczego nie ma zabarwienia ideologicznego.
Sąd nie wypowiada się ani za, ani przeciw orientacji grup LGBT albo
pana obwinionego. Jest wyrazem tego, że zasada równości wobec prawa

1

Depesza PAP: "Apteka dla aptekarza" - nowe przepisy weszły w życie, źródło:
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,987705,apteki-moga-otwierac-tylkofarmaceuci---nowe-przepisy-weszly-w-zycie.html Zob. także. K. Szulc,
Informacja Ustawa o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne z 7.04.2017 r. ,
Śląska Izba Aptekarska, Katowice 2017r., s. 1- 5.
2
Ibidem, w trakcie powstawania prezentowanego artykułu skierowana została do
Sejmu kolejna propozycja wprowadzenia klauzuli sumienia dla pracowników
aptek.
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jest nadrzędna”. Od wskazanego orzeczenia kasację do Sądu
najwyższego wniósł w czerwcu 2017 r. Minister Sprawiedliwości3.
Przywołane powyżej dwie sprawy wydawać się mogą w sposób
istotny odległe od siebie. Jedna odnosi się do problemów systemu
ochrony zdrowia, druga natomiast dotyczy komercyjnych działań
usługowych. Bliższe przyjrzenie się omawianym w tym miejscu casusom
zwraca uwagę na istotne, zbieżne elementy W pierwszym rzędzie
zarówno w przypadku aptek, jak i drukarza mowa jest o działaniach
gospodarczych podejmowanych przez konkretne osoby, Po drugie
kluczowym elementem realizacji wskazanych usług jest swoboda
gospodarcza, a więc brak przymusu realizacji zleceń, których
z określonych względów dana osoba nie akceptuję. Z jednej strony może
to być udział w pracach firmy kierowanej przez osoby nie posiadające
stosowanego wykształcenia. Z drugiej zaś perspektywy może to być
sprzeciw sumienia związany ze społecznym, bądź prawnym
przymuszeniem do wykonywania usług, których nie akceptuję z racji
doświadczanego sprzeciwu sumienia. To właśnie temat sprzeciwu stał się
istotnym elementem debaty dotyczącej swobody działań zawodowych
pracowników aptek. Mowa w tym miejscu o problemie tzw.
farmaceutycznej klauzuli sumienia. Temat ten posiada unikalny
charakter. Jest on częścią nie tylko bioetycznych dyskusji. Apteka jest
bowiem, jak zaznaczał minister Radziwiłł placówką ochrony zdrowia.
Jest to jednak również miejsce, na terenie którego klienci zakupują
konkretny, potrzemy produkt. Kupno oraz sprzedaż są zatem w tych
miejscach zjawiskami nieodzownie związanymi ze specyfiką
wykonywania zawodu farmaceuty. Nie można jednakże w tym miejscu
zapomnieć, iż aptekarz nie jest wyłącznie sprzedawcą określonych
produktów medycznych. Jest on bowiem ekspertem w dziedzinie ochrony
zdrowia. Zmiana polskiego prawa, jaka dokonała się w połowie 2017 r.
ma na celu przywrócenie „aptekarzom aptek”. Czy jednak idąc tym
tropem nie należy również podjąć działań dążących do zagwarantowania
swobodnego charakteru wykonywania działań gospodarczych w aptece?
Być może to właśnie aptekarz mający zagwarantowaną swobodę
3

M. Sobiczewski, Analiza sprawy obwinienia pracownika firmy drukarskiej
przez Fundację LGBT Business. Forum o popełnienie wykroczenia z art. 138
Kodeksu Wykroczeń Materiał: Sąd apelacyjny, , Kraków 2016r., s. 1- 4., :
Drukarz, który odmówił usługi fundacji LGBT jest winny, „Dziennik Gazeta
Prawna”, źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1046005,drukarz-zlodzi-ulotki-lgbt-wyrok.html (dostęp 29.06.2017 r.) .
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sumienia będzie mógł najlepiej wykonywać swoje obowiązki zawodowe?
Jego działania związane są bowiem nie tylko z zyskiem ekonomicznym.
Odnoszą się one bowiem również do zdrowia, bądź życia konkretnych
pacjentów4.
W proponowanym artykule zagadnienia te poddane zostaną
głębszej refleksji oraz analizie. Wpierw zwrócona zostanie uwaga na
podjęte w ostatnich latach przez środowisko aptekarzy działania darzące
do stworzenia norm gwarantujących farmaceutom możliwość sprzeciwu
wynikającego z wyznawanych wartości. Następnie wskazane zostaną
główne uwagi odnoszące się do poruszanego wątku, jakie spostrzec
można w literaturze przedmiotu.
Perspektywa społeczna- debata i działania
Od początku lutego 2012 r. Stowarzyszenie Farmaceutów
Katolickich w Gdańsku oraz polski oddział Human Live Internationa,
międzynarodowej organizacji działającej na rzecz ochrony życia
poczętego rozpoczęły w Polsce akcję zbierania podpisów pod apelem
dotyczącym przyznania farmaceutom prawa do sprzeciwu sumienia.
W ten oto sposób sformowano tekst apelu: „Deklaruję poparcie dla
farmaceutów do pełnego korzystania z prawa sprzeciwu sumienia wobec
sprzedaży środków niszczących ludzkie życie i ludzką płodność.
Zdecydowanie sprzeciwiam się nakładaniu obowiązku sprzedaży tych
produktów na farmaceutów czy też apteki. Narzucanie takich zobowiązań
jest wyrazem presji i dyskryminacji, czego wyraźnie zabrania rezolucja
Rady Europy z dnia 7 października 2010 roku. Jest ono również
sprzeczne z Kodeksem Etyki Aptekarza (par. 3), w którym stwierdza się,
że powołaniem aptekarza jest współudział w ochronie życia i zdrowia
oraz zapobieganie chorobom, a także z par. 4 mówiącym, że farmaceuta
musi posiadać wolność postępowania zgodnie ze swoim sumieniem.
Każdy farmaceuta lub właściciel apteki powinien, zgodnie ze swoim
sumieniem i Kodeksem Etyki Aptekarza, mieć wolność wyboru odnośnie
sprzedaży tych środków, jak i posiadania ich we własnej aptece”5.

44

M. Prusak, Sprzeciw sumienia w praktyce aptecznej, w: „Sprzeciw sumienia w
praktyce medycznej- aspekty etyczne i prawne”, P. Stanisz, J. Pawlikowski, M.
Ordon, (red.), , Lublin 2014 r. s. 211- 213.
5
A. Laszuk, Czy aptekarze będą musieli sprzedawać środki antykoncepcyjne?,
„Radio TOK. Fm”, Warszawa 2012 r. (Archiwum autora).
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Odnosząc się do treści wskazanego apelu warto przypomnieć, że
w październiku 2010 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (RE)
wydało rezolucję, w której zwrócono uwagę, iż żadnej szpital oraz osoba
świadcząca usługi medyczne nie może być poddana odpowiedzialności,
szykanowana lub dyskryminowana w związku z odmową
przeprowadzenia lub udziału w aborcji lub eutanazji. Rezolucja ta
wskazywała jednak również iż Państwa członkowskie Rady Europy
winny wprowadzić takie uregulowania, które będą zarówno respektować
zasadę klauzuli sumienia, jak i zapewniać każdemu pacjentowi prawo do
realizacji świadczeń zdrowotnych Rezolucja ta nie wymienia wprost
poszczególnych, medycznych profesji. Wskazuje, iż mowa o specjalistach biorących udział w działaniach z zakresu ochrony zdrowia. Nie
ulega zatem wątpliwości, iż mowa także o pracujących na terenie aptek
farmaceutach6.
W tym miejscu pojawia się jednak istotny problem. Dokument
Rady Europy wspomina wyłącznie o dwóch stosowanych w medycynie
działaniach: aborcji oraz eutanazji. Nasuwa się w tym momencie zatem
pytanie brzmiące: Czy farmaceuta może znaleźć się w sytuacji, w której
to sprzedaż określonych preparatów wiązać się będzie z faktycznym
wykorzystaniem ich do takich działań, jak przerwanie ciąży lub
wspomaganie w śmierci pacjenta? W opinii Jacka Hołówki,
analizującego powyższy problem już w 2008 r. farmaceuta uprawniony
jest do wyrażenia sprzeciwu na wydanie określonego preparatu jedynie
w sytuacji, w której to spostrzeże, że lekarz źle zapisał dawkę leku.
Podobny sprzeciw jego zdaniem może pojawić się, gdy np. przysłana
partia leków budzi jakościowe wątpliwości. Farmaceuta może nie
sprzedać leku, gdy ponadto pomylono w opakowaniu leki, zachodzi
podejrzenie, iż pacjent w sposób bezprawny otrzymał receptę itd. Mowa
tu więc o zdarzeniach związanych z jakością udzielania świadczeń
zdrowotnych. Warto odnotować że prawo farmaceutyczne zezwala by
w tego typu chwilach farmaceuta nie wydał z apteki produktu.
Wspomniany bioetyk dodaje jednak również „Trudno natomiast
wyobrazić sobie sytuację, w której farmaceuta mógłby odmówić
sprzedania jakiegoś środka leczniczego ze względu na swe przekonania
religijne lub moralne, gdy nie pozostają one w związku ze zdrowiem lub
życiem klienta. Wydaje się niedopuszczalne, by farmaceuta mógł na
6

Por. J. Pawlikowski, Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki
medycznej. Rezolucja nr 1763 zgromadzenia parlamentarnego rady europy z
dnia 7 października 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego”, 2012 r., t. 14, s.
313- 338.
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przykład decydować za klienta, czy powinien przestać palić papierosy,
czy nie, w obawie przed jego uzależnieniem się od Nicorette”7. Podobne
opinie z etycznoprawne przedstawia inny bioetyk, prof. Jan Hartman.
Autor ten zaznacza, że w podobnej sytuacji mowa jest w istocie
o bezprawnym ingerowaniu części farmaceutów w swobody osób
kupujących określone środki. Paulina Kieszkowska - Knapik, bazując na
zapisach ustawowych dodaje ponadto, że aptekarz jest realizatorem
działań, jakie podjął lekarz i nie powinien on swoim światopoglądem
podważać medycznych decyzji. Więcej, autorka ta zaznacza, że
wprowadzając podobny przepis należało by uwzględnić różne
perspektywy aksjologiczne, w tym np. muzułmańską lub ateistyczną.
W praktyce mogłoby to doprowadzić do paraliżu w aptece, w której
zawsze określona osoba miałaby obiekcje odnośnie sprzedaży danego
preparatu8.
Z jednej strony trudno z podobnymi opiniami polemizować. Jeśli
pacjent posiada wydaną zgodnie z prawem receptę na konkretny preparat
leczniczy, farmaceuta nie może paternalistycznie odmówić jego wydania.
Podejście to zbieżne jest również z opinią prezentowaną przez
naukowców skupionych w Komitecie Bioetyki przy Prezydium Polskiej
Akadem Nauk. Zdaniem omawianego gremium farmaceuta – sprzedając
dany środek - nie może powołać się na sprzeciw sumienia z racji na brak
bezpośredniego udziału w wątpliwych moralnie działaniach. Jego osoba
nie podejmuje decyzji, które bezpośrednio skutkować mogą
negatywnymi konsekwencjami (także konsekwencjami moralnymi).
Komitet w swoim Stanowisku zaznaczył, że „W przeciwieństwie do KEL
(Kodeks Etyki Lekarskiej - przyp. BK), Kodeks Etyki Aptekarzy RP nie
przyznaje jednak aptekarzom wprost uprawnienia do odmowy podjęcia
lub do odstąpienia od wykonania czynności zawodowej, którą uznają oni
za sprzeczną ze swoim sumieniem. Jest to spójne z zapisami ustawy
prawo farmaceutyczne, która nie przewiduje klauzuli sumienia.”9.
Z drugiej jednak perspektywy dotykamy tutaj problemu, który
zgłasza w apelu część polskich farmaceutów. W polskich aptekach - co
powszechnie wiadomo - wydawane są nie tylko środki lecznicze.
Spotykamy tutaj również środki wpływające na ludzka płodność,
7

Wypowiedź zaczerpnięta z materiałów archiwalnych autora.
A. Laszuk, Wywiad z Mec. Pauliną Kieszkowską - Knapik z Fundacji Lege
Farmacia, „Radio TOK.fm”, (archiwum autora).
9
Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 4/2013 z dnia 12
listopada 2013 roku w sprawie tzw. klauzuli sumienia.
8
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zapisywane przez lekarza w celach antykoncepcyjnych, a nie
terapeutycznych. Mowa tu oczywiście o hormonalnych środkach
antykoncepcyjnych. W omawianym kontekście najistotniejsze są jednak
tzw. antykoncepcyjne „preparaty dzień po”. Ich hormonalne działanie
polega na tym, iż błona śluzowa macicy nie przyjmuje zapłodnionej
komórki jajowej. Działanie takie posiadać może m. In. preparat EllaOne,
który do połowy czerwca 2017 r. sprzedawany był w aptekach bez
recepty 10 . To właśnie działanie tego typu środków wywoływać może
sprzeciw sumienia części aptekarzy. Dla znaczącej grupy osób m. in. dla
prof. Andrzeja Paszewskiego genetyka, fizjologa oraz byłego prezesa
Polskiego Towarzystwa Genetycznego niezwykle trudno mówić
w poruszanym wątku jedynie o zapłodnionej komórce jajowej.
Naukowiec podkreśla, iż „Jeśli mówimy o organizmach, które
rozmnażają się płciowo, takich jak ssaki, to nowy organizm danego
gatunku powstaje przez połączenie plemnika z komórką jajową. Plemnik
wnika do komórki powstaje nowa sytuacja biologiczna – utworzona jest
zygota, będąca nowym organizmem początkowym stadium. Organizm
ten dalej rozwija się samoistnie, tzn. według własnego programu,
zawartego wewnątrz swojej komórki-zygoty. Od tego momentu do
później starości organizm taki pozostaje w tej samej relacji ze
środowiskiem, czyli bierze z niego proste substancje pokarmowe, tlen,
wodę wydziela produkty przemiany materii. Zatem z punktu widzenia
biologii początek organizmu ma miejsce w momencie zapłodnienia”11 .
Z perspektywy prawnej pogląd ten podziela Ryszard Sztychmiler. Jego
zdaniem sprzedaż preparatów mogących w sposób destruktywny
wpływać na życie człowieka tuż po jego poczęcia, jest sprzeczny
z zapisami ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Wskazany akt prawny
w sposób jednoznaczny stwierdza, iż o dziecku mówimy już w momencie
połączenia się męskiej i żeńskiej komórki rozrodczej. Zdaniem ww.
autora zakaz sprzedaży preparatów mogących działać wczesnoporonnie
(bądź też gwarancja możliwości sprzeciwu wobec podobnych działań),
posiada konstytucyjne uzasadnienie. To bowiem ustawa zasadnicza
gwarantuje m. in. dzieciom prawo do szczególnej troski państwa o ich
10

V. Brache, i wsp. Immediate preovulatory administration of 30 mg ulipristal
acetate significantly delays follicular rupture. „Human Reproduction”,. 2010,
no25, s. 2256- 2263.
11
Por. B. Kmieciak, Inny we współczesnej debacie bioetycznej, czyli o prawach
osób niepełnosprawnych w wybranych medycznych dylematach, w: „Miejsce
innego we współczesnych naukach o wychowaniu- inny wobec wyzwań
współczesnego świata”, pod red.
I. Chrzanowskiej, I. Jachimczak, J.
Podgórskiej Jahnik, Łódź, 2011r. s. 281.
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zdrowie 12 . Tym samym dla części farmaceutów świadome wydanie
preparatu, który prowadzić może do unicestwienia zarodka, tożsamy jest
z aborcją dziecka poczętego. To właśnie dlatego pojawia się z ich strony
sprzeciw wobec obowiązku sprzedaży tego typu preparatów. W tym
wypadku, jak zaznaczają zwolennicy ww. apelu odmówienie sprzedaży
środka stosowanego po stosunku płciowym nie jest arbitralnym
decydowaniem o zdrowiu osoby zgłaszającej się do apteki. Działanie to
stanowi natomiast uprawniony sprzeciw wobec wyraźnie destrukcyjnych
dla młodego organizmu działań13.
W Polsce prawo do powołanie się na klauzulę sumienia posiadają
w pełnym zakresie lekarze oraz pielęgniarki. Poszczególne ustawy
zawodowe, gwarantują przedstawicielom wskazanych profesji możliwość odstąpienia od określonych czynności14. Przez ponad dwie dekady, lekarze powołujący się na klauzule sumienia mięli obowiązek
wskazania innego lekarza mogącego wykonać określoną usługę. Zgadnie
z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r.
obowiązek ten został zniesiony. Trybunał uznał bowiem, że podobne
działanie wymuszałoby na wskazanym medyku współudział
w wątpliwym dla niego moralnie postępowaniu. Stan ten w opinii TK
narusza zapisaną w Konstytucji zasadę wolności sumienia i wyznania15.
Przywołana w tym miejscu zmiana w sposób bezpośredni związana była
z obecnym w dyskursie publicznym jednoznacznym głosem lekarzy,
którzy korzystając z możliwości ustawowych, jakie posiada ich samorząd
zdecydowali się na formalne zbadanie konstytucyjności przepisów
dotyczących zasad wykonywania przez nich zawodu. W wypadku
farmaceutów podobnej jednorodności nie można dostrzec. W 2012 r. dr
Marek Jędrzejczyk z Naczelnej Rady Aptekarskiej w sposób
jednoznaczny podkreślał, że wskazany samorząd zawodowy nie będzie
zajmował stanowiska w sprawie pojawienia się ustawowo zapisanej
klauzuli sumienia dla pracowników aptek 16 . Jak przypomina Barbara
Odrobińska przywołana w tym miejscu Rada podkreśla, że „aptekarz nie
12

R. Sztychmiler, Spór o klauzulę sumienia, „Kościół i Prawo” , 2015, nr 1, s.
203- 204.
13
Por. Dokument, Sprzeciw sumienia, Generalna Komisja Bioetyki, Rzym 2011
r., s. 10.
14
Por. art. 39 ustawy z dnia 5 12. 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.).
15
M. Kowalski, B. Kmieciak, Bioetyka: miedzy prawem, a pedagogiką. Analizy i
refleksje, Kraków 2016r., s. 135.
16
A. Laszuk, Czy aptekarze będą musieli sprzedawać środki antykoncepcyjne?...
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ma prawa odmówić sprzedaży środka, na który pacjent ma wystawioną
receptę”. Działanie to skutkować by mogło istotnymi trudnościami, jakie
doświadczyłby pacjent np. mieszkający w miejscowości, w której jest
tylko jedna tego typu placówka 17 . Analizując jednakże polską debatę
społeczną dostrzec można, iż zwolennicy wprowadzenia podobnej
możliwości w ramach wykonywania zawodu aptekarza, reprezentowani
są nie tylko przez przedstawicieli wskazanej grupy zawodowej.
W połowie kwietnia 2012 r. dyskusje dotyczące powyższego tematu na
nowo odżyły z racji na zapowiedź posła Platformy Obywatelskiej Jacka
Żalka. Zapowiedział on, iż zamierza złożyć w sejmie projekt nowelizacji
ustawy - Prawo Farmaceutyczne18. Projekt ten miał uwzględniać ww. postulaty zgłaszane przez, przede wszystkim Stowarzyszenia Farmaceutów
Katolickich 19 . Podobne postulaty znalazły się również projektach tzw.
polskich ustawach bioetycznych20.
Sporna debata
Dyskusje dotycząca klauzuli sumienia pracowników aptek
obecna jest w polskiej przestrzeni publicznej od lutego 2011 r. W tym
miejscu warto jednak zastanowić się, czy posiada jakikolwiek sens?
W komentarzach dotyczących omawianego tematu spotkać się można
najczęściej z pewną rezerwą. Wyraźnie widać, iż środowiska medyczne,
a także większa część grup politycznych jest w pewnym sensie zmęczona
debatami światopoglądowymi. W opiniach dotyczących powyższego
17

B. Odrobińska, Klauzula sumienia w prawie medycznym i farmaceutycznym,
„Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA
Poland”, 2016, zeszyt 4, s. 44.
18
Co ciekawe miesiąc później w jednej ze świdnickich aptek farmaceuta nie
zrealizował recepty na preparat antykoncepcyjny powołując się przy tym na
właśnie wspomnianą klauzulę. Na temat podobnych sytuacji wypowiedział się w
sposób krytyczny m. In. Adam Bodnar obecny Rzecznik Praw Obywatelskich.
W swoich wystąpieniach do Głównego Inspektora Farmaceutycznego zwracał
uwagę, że farmaceuci nie mają zapewnionego w ustawie prawa do sprzeciwu
sumienia. Apteka natomiast ma obowiązek posiadania w asortymencie wszelkich
preparatów istotnych dla danej populacji. Zob. A. Bodnar, Wystąpienie do p.o.
Głównego Inspektora Farmaceutycznego A. Niewójta, Warszawa 2016 r., s. 1-3.
19
Zob. Projekt ustawy zmianie ustawy prawo farmaceutyczne (archiwum
autora) oraz A. Koraszewski, Klauzula sfanatyzowanego sumienia,
„racjnalista.pl”, źródło: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,8151 (dostęp:
1.7.2017 r.).
20
Por. art. 68 projektu ustawy o zakazie zapłodnienia pozaustrojowego i
manipulacji ludzką informacją genetyczną (archiwum autora).

194

B. Kmieciak: Swoboda działalności gospodarczej aptekarza: uwagi prawne oraz
aksjologiczne

dostrzec można również uwagi, które uznają, iż pojawienie się
możliwości powołania się przez farmaceutę na swoje sumienie
doprowadzi do istotnej, a nade wszystko niebezpiecznej rewolucji
w systemie ochrony zdrowia. Zofia Ulz, badając omawiane zagadnienie
z perspektywy Głównego Inspektora Farmaceutycznego zaznaczyła, że
polskie prawo nie przewiduje możliwości skorzystania przez farmaceutę
z klauzuli sumienia. Apteka, zgodnie z zapisami prawa farmaceutycznego
posiada obowiązek zapewnienia możliwości zakupu każdego środka,
który jest potrzebny w określonej społeczności. Jeśli w danym momencie
aptekarz go nie posiada, wówczas winien on uzgodnić z pacjentem termin
jego dostarczenia. Ponadto może on nie sprzedać produktu leczniczego
jeśli np. posiada obawy dotyczące legalności uzyskania recepty, lek
został źle zapisany, lub tez istnieje obawa dotycząca bezpieczeństwa
danego środka21.
Z kolei zwolennicy omawianych propozycji uważają, że zmiany
te prowadzić będą do pożądanej modyfikacji pozycji zajmowanej przez
farmaceutów. Owa zmiana dotyczy przede wszystko świadomości
własnych praw, w tym prawa do wyrażenia sprzeciwu sumienia,
w chwili, w której to jednostka dostrzega, iż jej wartości są
bagatelizowane lub też wyśmiewane 22 . Któż zatem ma racje, czy –
kolokwialnie rzecz ujmując - farmaceuci istotnie znajdują się w swoistym
Matrixie, z którego mają prawo się wyswobodzić?
Dylemat moralny farmaceutów jest zbieżny z wątpliwościami,
jakie w swojej praktyce spotkać może lekarz. Zarówno w pierwszym, jak
i w drugim przypadku określony specjalista medyczny znaleźć się może
w sytuacji, w której to od jego decyzji zależeć będzie życie dziecka,
którym nie tylko w sensie medycznym, ale również i prawnym jest osoba
od chwili poczęcia (art. 2 Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka). W chwili
obecnej zarówno polscy lekarze, jak i farmaceuci nie są stawiani
w sytuacji, w której to muszą brać udział w eutanazji23. W najbliższej
przyszłości powyższa sytuacja raczej nie ulegnie zmianie. Debata
21

Z. Ulz. List Głównego Inspektora Farmaceutycznego do Katarzyny Kacpury
oraz Karoliny Więckiewicz, Warszawa 2012 r., s. 1- 2.
22
Na temat ten obszerną publikacje popełniła Małgorzat Prusak, inicjatorka
omawianych w tym miejscu postulatów środowiska katolickich farmaceutów. M.
Prusak, Sprzeciw sumienia farmaceutów. Aspekty etyczne, teologiczne i prawne,
Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2015 r.
23
Z podobnymi problemami spotykają się m. In. farmaceuci wydający środki w
aptekach w Holandii i Belgi.
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aborcyjna jest jednak nadal żywa w naszym kraju z racji na coraz
głośniejsze poglądy mówiące o konieczności propagowania idei prawa
reprodukcyjnego. To ono głosi konieczność powszechnego udostępnienia
środków antykoncepcyjnych oraz umożliwienia kobietom realizacji
prawa do aborcji, jeśli nie w pełnym zakresie to choćby w wypadku
zagrożenia dla zdrowia psychicznego lub w chwili doświadczania
ciężkiej sytuacji materialnej 24 . Trudno przewidzieć w jaką ostatecznie
stronę pójdzie polskie ustawodawstwo, na które coraz bardziej wpływają
decyzje m.in. związane z wprowadzaniem prawa europejskiego oraz
wyroki określonych międzynarodowych trybunałów. Obserwując
dyskusję dotyczącą klauzuli sumienia dla pracowników aptek dojść
można do wniosku, iż cały spór opiera się o rozumienie roli farmaceuty.
Wydaje się, iż przeciwnicy omawianych zmian w prawie stoją na
stanowisku, że aptekarz jest, po prostu dobrze wykształconym
sklepikarzem, który ma kontakt nie tyle z pacjentem, co z klientem
chcącym zrealizować lekarskie zlecenie. Jak podkreślają w tym
kontekście Mirosław Nesterowicz oraz Natalia Karczewska „Propozycje
rozciągnięcia klauzuli sumienia na farmaceutów w aptekach, którzy
mieliby prawo odmowy sprzedaży środków antykoncepcyjnych, gdyż
koliduje to z ich sumieniem, zgłaszane przez różne gremia, zostały
słusznie odrzucone. Zdarzały się zresztą w innych państwach.
O stosowaniu środków antykoncepcyjnych powinni decydować lekarz
i pacjent, a aptekarz, który nie pełni misji, lecz prowadzi biznes, nie może
mieć prawa ograniczania pacjentom dostępu do środków
farmaceutycznych 25 ”. Podobną opinię prezentują niejednokrotnie sami
farmaceuci. Np. Małgorzata Strycharska farmaceutka z Sopotu zaznacza,
że „Nie wyobrażam sobie, abym kiedykolwiek w swojej pracy
zawodowej mogła uniemożliwić pacjentowi zakup określonego leku lub
wyrobu medycznego, zasłaniając się klauzulą sumienia. Oczywiście,
każdy z nas farmaceutów posiada własne opinie i przyjmuje postawy
wobec określonych sytuacji życiowych. Jednak to lekarz decyduje np.
o przepisaniu środka wczesnoporonnego czy doustnej antykoncepcji.
Moim zadaniem jest realizacja zaleceń lekarza na recepcie”. Z kolei
Tadeusz Staniak farmaceuta z Lublina dodaje „Klauzula sumienia to
kolejny czynnik wywołujący coraz większy rozłam wśród aptekarskiej
braci. Sam, jako pacjent, przychodząc do innej apteki, zostałem
„odprawiony z kwitkiem”, gdy chciałem zrealizować receptę dla żony na
24

M. Brachowicz, I jak tu być ojcem?, „Imago”, 2011, nr, 5, s.58- 59.
M. Nesterowicz, N. Karczewska, Stosowanie klauzuli sumienia (kwestia
prawa a faktu), Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Kraków 2012 r. s. 2.
25
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leki hormonalne. Zostały jej zaordynowane jako hormonalna terapia
zastępcza, a nie jako środki antykoncepcyjne (…) Uważam, że dla
porządku każda apteka, przychodnia, szpital czy gabinet lekarski
powinny mieć umieszczony napis na drzwiach informujący o klauzuli
sumienia, o ile obowiązuje ona w danej placówce26”.
W tym miejscu strzec jednakże należy, że w trakcie licznych
dyskusji medialnych dotyczących omawianego tematu nie zwrócono
uwagi, iż środowisko katolickich farmaceutów nie chce podważać decyzji
lekarskich, a jedynie pragnie zwrócić uwagę, że przeciwstawia się
wydawaniu preparatów mogących prowadzić do śmierci powstałego
życia. Spór bowiem nie dotyczy tylko opowiedzenia się „za” lub
„przeciw” antykoncepcji hormonalnej. Wprost związany jest on
natomiast z zagadnieniem wolności sumienia każdej osoby. Problem
w odniesieniu do wskazanej sytuacji osób pracujących na terenie aptek
wynika przede wszystkim z nadal dostrzeganego w społeczeństwie
uznawania farmaceutów za „sklepikarzy” sprzedających klientowi
określony produkt. Trudno jednakże bronić podobną tezę np. o godzinie
23.00 w nocy, w chwili, gdy udajemy się do jedynej czynnej w regionie
apteki i z troską szukamy leku, który obniży gorączkę naszemu
dwuletniemu dziecku. W tym momencie farmaceuta wykorzystując swoją
wiedzę, analizuje:
- czy można podać określoną dawkę leku,
- czy można go łączyć z innym preparatem,
- czy nie będzie działał zbyt silnie na młody organizm. Farmaceuta nie
jest wówczas jedynie sprzedawcą kończącym bezrefleksyjne medyczne
interwencje zapoczątkowane przez lekarza. Jest czynnym aktorem
medycznym aktywnie udzielającym porady farmaceutycznej 27. To właśnie farmaceuta jest poza lekarzem jedyny specjalistą, do którego należy
się udać w chwili posiadania wątpliwości dotyczących stosowania
26

M. Mańka (oprac). Sumienie kontra prawo i obowiązki, „Farmacja
Praktyczna”, 2014, nr 12, s. 11- 12.
27
K. Miksa, Klauzula sumienia dla farmaceutów, Helsińska Fundacja Praw
Człowieka, Warszawa 2012 r., s. 37. Warto także zwrócić uwagę, iż polskie
prawo farmaceutyczne ukazuje aptekarza, jako aktywne uczestnika działań
terapeutycznych. Ma on prawo nie tylko sprzedawać lek, ale również udzielać
porady, wypisać odpis recepty oraz wydać dany środek bez recepty w chwili, w
której to istnieje zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjenta. Por. art. 96 ust. 3
Ustawa z dnia 6.9. 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126 poz. 1381).

197

B. Kmieciak: Swoboda działalności gospodarczej aptekarza: uwagi prawne oraz
aksjologiczne

określonych preparatów. Część jednak z środków sprzedawanych jest
w aptece nie z intencją podjęcia działań leczniczych, lecz w celu
zapobiegania ciąży (co prowadzić może także do zakończenia życia
zarodka na najwcześniejszych etapach jego rozwoju). Sumienie jest
elementem, który wprost odwołuje nas do tego co dla danej osoby
najważniejsze, a mianowicie kieruje nas w stronę nieuchwytnej
empirycznie rzeczywistości. To w owej sferze powstają pragnienia
pomagania innym, chęć niesienia ulgi w cierpieniu, wola by
przeciwstawić się panującemu złu. To pragnienie sumienia często
popycha daną osobę w kierunku wykonywania danej profesji28. Farmaceuta w codziennej pracy jest jednym ze specjalistów, którzy
profesjonalnie realizując zlecenie lekarskie pomagają osobie szukającej
pomocy. Zgodnie z art. 2 Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej
Polskiej „Art. 2.1. Powołaniem Aptekarza jest troska o osoby powierzone
jego umiejętnościom fachowym. 2. Aptekarz nie może posługiwać się
swą wiedzą i sprawnością zawodową w zachowaniach sprzecznych ze
swoim zawodowym powołaniem” 29 . Czy zatem pragnienia części polskich farmaceutów to w istocie dążenie do zrewolucjonizowania obecnej
rzeczywistości? Być może środowiska te dążą jedynie do pojawienia się
sytuacji, w której w pełny, zgodny z własnym sumieniem, będą mogli
realizować swoją pasję pomagania drugiej osobie?
Wnioski
Dyskusja dotycząca farmaceutycznej klauzuli sumienia posiada
charakter paradoksalny. Uwidaczniają go wyniki badań dotyczących
wskazanego zagadnienia. Z analiz przeprowadzonych przez Małgorzatę
Prusak wynika, że 52% zdecydowanie nie zgadza się
z potrzebą ustanowienia „klauzuli sumienia”, dla aptekarzy. Autorka ta
analizując opinie studentów na temat klauzuli zwraca uwagę, że
w środowisku farmaceutów akceptacja podobnej instytucji plasuje się na
niskim poziomie. Np. wśród studentów farmacji na Uniwersytecie
Warmińsko Mazurskim aż 69 % badanych jest przeciwko podobnemu
rozstrzygnięciu. W USA natomiast tylko 15 % aptekarzy wyraża
podobne stanowisko30. Z badań przeprowadzonych przez CBOS w Polsce
wynika, iż „Zdecydowana większość respondentów (76%) jest przeciwna
takiemu zachowaniu, w tym 50% zdecydowanie. Przyzwolenie na
odmowę wydania przez farmaceutę środków antykoncepcyjnych
28

Por Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego, Warszawa 2006 r. s. 7.
M. Prusak, Sprzeciw sumienia w praktyce aptecznej…219.
30
Ibidem.
29
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w sytuacji gdy jest to niezgodne z jego sumieniem, daje jedynie co ósmy
ankietowany (12%), w tym zaledwie 3% ogółu nie ma co do tego
żadnych wątpliwości”31. Z drugiej jednak perspektywy analizując opinie
studentów farmacji z Poznania dostrzec należy, że aż 75% z nich jest za
wprowadzeniem podobnej instytucji jednocześnie podkreślając, iż nie
wypłynie ona negatywnie na swobody i prawa pacjentów32. Zapoznając
się z podobnymi opiniami dojść można do wniosku, iż zagadnienie
wolności sumienia osób pracujących na terenie aptek jest problemem
o niewielkiej wadze społecznej. Dostrzec można w tym miejscu, iż nadal
obecne jest uznanie, że farmaceuta to w istocie medyczny sprzedawca.
Jak jednak. zaznaczono powyżej opinia taka jest błędna. Farmaceuta
z całą pewnością jest uczestnikiem działań handlowych. Wydaje on
określony produkt, prowadzi, lub też jest uczestnikiem działań
gospodarczych, których istotnym elementem jest zysk. Zgłaszająca się do
niego osoba nie jest jednak wyłącznie klientem. Jest to natomiast postać
wymagająca niejednokrotnie wsparcia związanego z doświadczaniem
bólu i cierpienia.
Coraz wyraźniejszy rozwój nauk biomedycznych uzasadnia
wyrażenie poglądu, zgodnie z którym kolejne grupy zawodowe winny
mieć prawo do powoływania się na klauzulę sumienia. Doskonałym
przykładem są tutaj farmaceuci, których praca coraz częściej wiąże się
z koniecznością wydawania zgodnie z prawem preparatów, które nie
tylko nie działają terapeutycznie, ale w sposób wyraźny mogą przyczynić
się do unicestwienia człowieka, rozwijającego się w organizmie matki na
bardzo wczesnym etapie rozwoju Walka o prawo do powołania się na
klauzulę sumienia w chwili obecnej jest działaniem, które ma na celu
umożliwienie by określona osoba mogła odwołać się do fundamentów
określających jej tożsamość. Nie ulega wątpliwości, iż wprowadzenie
przepisów dotyczących omawianej formy sprzeciwu posiadać może
skomplikowany charakter. Przyznać bowiem należy, że aptekarz nie ma
niejednokrotnie możliwości dowiedzenia się od pacjentki w jakim celu
dany preparat ostał jej przepisany. Dojść wręcz można do wniosku, iż
pojawienie się podobnego pytania w aptece, w obecności innych osób
byłoby przykładem naruszenia prawa do prywatności oraz intymności.
Inna sytuacja pojawia się jednak w momencie, w którym to od
farmaceuty oczekuje się sprzedania środka, który przeznaczony jest do
31

R. Boguszewski, Klauzula sumienia lekarza i farmaceuty, CBOS, Warszawa
2014 r. s. 7.
32
J. Baranowska i wsp. Stanowisko farmaceutów i studentów farmacji wobec
klauzuli sumienia, „Pielęgniarstwo Polskie”, nr 4 , 2012 r. s. 189.
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nużyca po odbytym stosunku płciowym. W podobnym wypadku
farmaceuta ma prawo obawiać się, iż jego działanie doprowadzić może
do szkody. Jak zaznacza w tym kontekście Mariola Drozd „nie należy
tutaj obawiać się, że przyznanie farmaceucie prawa sprzeciwu będzie
wiązało się z nie uwzględnianiem zaleceń lekarza, jak i wyboru pacjenta
w kwestii farmakoterapii. wydaje się, że wprowadzenie prawa do
sprzeciwu sumienia nie ograniczy dostępności leków dla pacjentów,
a jedynie ochroni farmaceutów przed łamaniem ich sumień. Prawo do
sprzeciwu sumienia wyrastające z wolności myśli, sumienia i religii
w większości współczesnych państw uważane jest za prawo o charakterze
fundamentalnym33”. Tym samym tylko w wypadku posiadania prawa do
powołania się na klauzulę sumienia dana osoba będzie miała możliwość
całkowitej realizacji własnego powołania 34. Jak zaznacza ponadto Trybunał Konstytucyjny „Wolność sumienia – w tym ten jej element, którym
jest sprzeciw sumienia – musi być respektowana niezależnie od tego, czy
istnieją przepisy ustawowe ją potwierdzające. Ustawodawca nie może
więc dowolnie kształtować albo znosić tego „przywileju”, lecz musi
respektować konstytucyjne warunki ustanawiania ograniczeń wolności
i praw człowieka i obywatela”35.
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Art. 20 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku jako
źródło i istota wolności gospodarczej
Art. 20 of the Polish Constitution of April 2, 1997. As the source
and essence of economic freedom

Abstrakt
Rolą ustawy zasadniczej jest nie tylko określenie zasad ustroju
politycznego państwa, ale także podstaw, na jakich opierać się będzie
jego ustrój gospodarczy. W Polsce rolę w tym zakresie prowadzi art. 20
Konstytucji RP. Obliguje on państwo nie tylko do biernej postawy
pozwalającej na funkcjonowanie społecznej gospodarki rynkowej, ale
także stwarza pozytywne ramy prawne i faktyczne pozwalające na
funkcjonowanie całości systemu rozumianego jako wolna gospodarka.
Wolność gospodarcza, jako zasada, nie jest pojęciem unitarnym i jest
rozpatrywana najczęściej w trzech aspektach - prawnym, ekonomicznym
i socjologicznym. Na gruncie art. 20 Konstytucji RP podmiotem ochrony
wolności gospodarczej, zgodnie ze stanowiskiem doktryny, są
przedsiębiorcy (zarówno publiczne jak i prywatne podmioty
gospodarcze). Warto jednak podkreślić, że ograniczanie działalności
gospodarczej jest możliwe, bowiem zasada ta nie ma charakteru
absolutnego. W rozdziale tym zostaną określone nie tylko pryncypialne
reguły zasady swobody gospodarczej, ale także możliwe wyłączenia
swobód. Tekst ma na celu przybliżenie tej zasady ustrojowej oraz
możliwych ograniczeń w jej zakresie, a także reguł ich wprowadzania.
Informacje zawarte w tekście pozwolą czytelnikowi na zrozumienie
istoty swobody gospodarczej oraz jej znaczenia dla wolnego rynku.
Słowa kluczowe:
Zasady ustrojowe, wolność gospodarcza, wolny rynek, konstytucja
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Abstract
The role of the Basic Law is not only to define the principles of
the political system of the state, but also the basis on which its economic
system is based. In Poland, the role of Art. 20 Constitution of the
Republic of Poland. It obliges the state not only to passive attitudes
allowing for the functioning of a social market economy, but also creates
a positive legal and factual framework for the functioning of the whole
system understood as a free economy. Economic freedom, as a rule, is not
a unitary concept and is generally considered in three aspects - legal,
economic and sociological. On the ground of art. 20 of the Constitution
of the Republic of Poland as a body of protection of economic freedom,
according to the position of doctrine, are entrepreneurs (both public and
private economic entities). It is worth stressing, however, that limiting
business activity is possible because the principle is not absolute. This
chapter will lay out not only the principle principles of the principle of
economic freedom but also the possible exclusion of freedoms. The text
is intended to approximate this constitutional principle and possible
limitations on its scope, as well as rules for their introduction. The
information contained in the text will allow the reader to understand the
essence of economic freedom and its relevance to the free market.
Key words:
Systemic principles, economic freedom, free market, constitution

Wprowadzenie
Rolą Konstytucji jest nie tylko określenie zasad ustroju
politycznego państwa, ale także domen, na jakich opierać się będzie jego
ustrój gospodarczy. W każdym systemie prawnym szczególną uwagę
zwraca się na normy – zasady, które mają swoje bezpośrednie
odzwierciedlenie w najwyższym akcie prawnym, a więc w konstytucji.
W obecnie obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 1
roku przewodnią rolę w tym zakresie prowadzi art. 20 ustawy

1

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr
78 poz. 483).
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zasadniczej. Przepis ten został włączony do Konstytucji w toku drugiego
czytania projektu przed Zgromadzeniem Narodowym2.
Trzeba uznać, że norma art. 20 Konstytucji obliguje państwo nie
tylko do biernej postawy pozwalającej na funkcjonowanie społecznej
gospodarki rynkowej, ale także stwarza pozytywne ramy prawne
i faktyczne pozwalające na funkcjonowanie całości systemu rozumianego
jako wolna gospodarka3.
Zgodnie z powszechnymi regułami wykładni prawniczej,
z przepisu art. 20 Konstytucji możemy wyinterpretować następujące
normy prawne, budujące system gospodarczy w naszym kraju:





budowanie społecznej gospodarki rynkowej, a więc gospodarki,
która uwzględnia społeczne aspekty jej funkcjonowania;
wolność prowadzenia działalności gospodarczej - nie
przewidziano żadnych jej ograniczeń;
przyznanie prymatu sektorowi prywatnemu w gospodarce, czyli
uznanie własności prywatnej za podstawę życia gospodarczego;
dialog i współpraca partnerów społecznych.

Trybunał Konstytucyjny4 w swoim orzecznictwie podkreślił, że
zasadę art. 20 Konstytucji RP i jej części składowe, czyli normy, które się
na nie składają należy traktować kompleksowo i komplementarnie. Jak
wskazuje TK, (…) kompleksowo, bo ujmuje je jako całość i żadnej z nich
nie wyróżnia. Komplementarnie, bo wartości te powiązane są ze sobą
w ten sposób, że mogą się wzajemnie wspierać, jak i ograniczać. Zatem
badając zgodność działań prawodawcy z art. 20 Konstytucji nie
wystarczy wskazać na naruszenie którejkolwiek z wymienionych w tym
artykule wartości (np. zasady gospodarki rynkowej), trzeba jeszcze
ustalić, czy i w jakim zakresie naruszenie takie nastąpiło ze względu na
pozostałe wartości w celu zachowania koniecznej pomiędzy nimi
równowagi5.

2

W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa
2013, s. 25-32.
3
Ibidem, s. 35-30.
4
W dalszej części opracowania także jako TK.
5
Por. Wyrok TK z dnia 24 stycznia 2001 r., K 17/00, OTK ZU 2001, nr 1,
poz. 4, s. 40.
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Warto wyeksplikować, że idea wolności gospodarczej na świecie
pojawiła się już pod koniec XVII wieku w Anglii. Była ona odpowiedzią,
na zdecydowaną interwencję państwa w sprawy gospodarcze6. Początkowo została ona sprecyzowana przez fizjokratów, a w następstwie stała się
ona podstawą teorii liberalizmu gospodarczego, a także współczesnych
teorii neoliberalnych7.
I. Pojęcie wolności gospodarczej oraz jej zakres przedmiotowy
i podmiotowy
Wolność gospodarcza, jako zasada, nie jest pojęciem unitarnym
i jest rozpatrywana najczęściej w trzech aspektach. Odnośnie współistnienia ujęć, doktryna jest podzielona. Pierwsze stanowisko wskazuje,
że ujęcie prawne, o którym szerzej napiszę poniżej, jest wiodącym prym.
Bez niego bowiem nie można mówić o pozostałych aspektach. Zdaniem
drugich przedstawicieli doktryny, trzy aspekty współistnieją ze sobą8.
Wracając do meritum. Po pierwsze i z punktu widzenia
niniejszego opracowania wydaje się najważniejsze, ujęcie prawne.
W takim kontekście oznacza ona zespół swobód w zakresie
podejmowania, organizacji prawnej i wykonywania działalności
gospodarczej 9 . Po wtóre, ujęcie polityczne, które przez większość
autorów jest nierozerwalnie łączone z pojęciem wolności politycznej.
Stanowisku temu ponadto towarzyszy najczęściej negacja potrzeby
dokonywania ingerencji przez państwo w stosunki gospodarcze. Jako
ostatni aspekt należy wymienić ekonomiczne ujęcie wolności
gospodarczej, które stanowi o efektywności podejmowania działań
ekonomicznych na rynku10.
Na gruncie art. 20 Konstytucji RP podmiotem ochrony wolności
gospodarczej, zgodnie ze stanowiskiem doktryny, są przedsiębiorcy
(prywatne podmioty gospodarcze). Kontrowersje zaczynają się
w momencie, gdy zakres podmiotowy ochrony, zostaje rozciągnięty także
na organy władzy publicznej i jednostki samorządu terytorialnego.
6

E. Kosiński, Wolność gospodarcza i konkurencja jako elementy ustroju
gospodarczego państwa, „Radca Prawny” 2005, nr 5, s. 8.
7
C. Kosikowski, Czy w Polsce istnieje wolność gospodarcza?, „Glosa” 1995,
nr 2, s. 1.
8
R.W. Kaszubski, J. Kołkowski, Wolność gospodarcza w świetle Konstytucji
RP, „Glosa” 2000, nr 6, s. 7.
9
C. Kosikowski, Op.cit., s. 1.
10
Ibidem
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Odwołując się do art. 216 ust. 3 Konstytucji RP zauważymy, że państwo
ma nie tylko możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, ale także
ustanawiania monopolu państwowego. Oznacza to, że władze mogą
prowadzić działalność komercyjną na rynku specjalnie w tym celu
wyłączonym, ograniczając tym samym swobodę działalności prywatnej11.
W tym kontekście musi powstać pytanie, czy powyżej
przywołany artykuł stanowi samodzielną podstawę do ograniczenia
swobody zawartej w art. 20 Konstytucji RP? W cel odpowiedzi na to
zagadnienie, należy odwołać się do zasady demokratycznego państwa
prawnego, a także zasady społecznej gospodarki rynkowej oraz zasady
subsydiarności.
Z art. 1 Konstytucji RP została wywiedziona zasada
demokratycznego państwa prawnego, która eksplikuje służebną rolę
państwa wobec obywateli12. Zgodnie z ogólnymi dyrektywami wykładni,
należy przyjąć, że działalność gospodarcza prowadzona przez państwo
powinna być niejako wymuszona poprzez realizację dobra wspólnego.
Innymi słowy, prowadzenie działalności nie powinno być celem samym
w sobie, lecz raczej środkiem do realizacji potrzeb publicznych. W tym
zakresie należy uznać, że przedsiębiorcom publicznym przysługuje
wolność z art. 2013.
W kontekście zasady pomocniczości, która stanowi o służebności
wykonywanych zadań przez państwo względem obywateli, należy uznać,
że państwo zobowiązane jest do działania wtedy, gdy podstawowe
potrzeby obywateli nie są zaspokajane przez przedsiębiorców
prywatnych. Dlatego też nie można mówić o konieczności wprowadzania
monopolu na rynku wtedy, gdy rynek ten bez ingerencji państwowej
14
działa w sposób prawidłowy .
Zasada społecznej gospodarki rynkowej, o której wspominałem
już wcześniej, jest podstawą ustroju gospodarczego państwa. W jej
11

A. Szafrański, Konstytucyjnoprawne podstawy prowadzenia działalności
gospodarczej przez przedsiębiorców publicznych, „Przegląd Sejmowy” 2008,
nr 1, s. 49.
12
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa
2009, s. 14.
13
K. Klecha, Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji, Warszawa
2009, s. 148.
14
K. Strzyczkowski, Rola współczesnej administracji (zagadnienia prawne),
Warszawa 1992, s. 52.
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ramach produkcja i podział dóbr pozostawione są w pierwszej kolejności
mechanizmom wolnorynkowym. Dzięki funkcjonowaniu systemu
wolnorynkowego, który opiera się na wolności działalności gospodarczej,
jego beneficjentami są prywatne podmioty gospodarcze, które wzajemnie
ze sobą konkurują. Oprócz nich aktywnym podmiotem procesów
gospodarczych może być i państwo, przy czym jego działalność miałaby
na celu doprowadzić do osiągnięcia zadowalającego poziomu dobrobytu
gospodarczego, bezpieczeństwa społecznego i
sprawiedliwości
społecznej, a także do skorygowania rynkowego podziału dochodu
i majątku. Dlatego warto zauważyć, że środkami do osiągnięcia
powyższych celów są nie tylko środki polityki pieniężnej, podatkowej
czy antymonopolowej, lecz także własna, prowadzona przez państwo
działalność gospodarcza, która jednak nie powinna wypierać działalności
prywatnej15.
Wśród elementów społecznej gospodarki rynkowej wymieniono
własność prywatną, która nie oznacza udział w życiu gospodarczym tylko
przedsiębiorców prywatnych. Dowodem tego jest możliwość przyznania
przedsiębiorcom publicznym przywileju wyłączności produkcji lub
świadczenia usług na określonym rynku (art. 216 ust. 3). Za takim
stwierdzeniem świadczy również bezpośrednie odniesienie ustawodawcy
do rodzajów własności publicznej, tj. własności komunalnej (art. 165
ust. 1) oraz własności Skarbu Państwa (art. 218). Mając powyższe na
względzie, należy wobec tego stwierdzić, że własność prywatna nie jest
jedynym rodzajem własności, jednakże ta stanowi podstawę systemu
w Polsce.
Biorąc pod rozwagę wszystkie powyższe argumenty, warto
stwierdzić, że w wolność gospodarcza przysługuje zarówno podmiotom
publicznym, jak i prywatnym. W razie zaś zagrożenia tejże wolności
podmiotom publicznym prowadzącym działalność gospodarczą
przysługują takie same prawa ochrony, jak podmiotom prywatnym16.
Wolność działalności gospodarczej – jako prawo wolnościowe –
składa się z szeregu bardziej szczegółowych swobód (wolności) 17 .
W doktrynie oraz orzecznictwie wskazuje się na swobody, które są
składowymi tejże wolności. Należy wśród nich wyróżnić:
15

M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005, s. 5.
J. Barcz, Swoboda przedsiębiorczości, [w:] J. Barcz (red.), Prawi Unii
Europejskiej, Warszawa 2004, s. 597.
17
M. Szydło, op. cit., s. 10.
16
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swobodę podejmowania działalności gospodarczej,
swobodę prowadzenia działalności gospodarczej,
swobodę w wyborze organizacyjno-prawnej formy prowadzenia
działalności gospodarczej,
swobodę w konkurowaniu z innymi podmiotami gospodarczymi,
swobodę w zakresie zbywania własnych towarów i usług oraz
kształtowania cen,
swobodę w zakresie decydowania o sposobie zaangażowania
kapitału18.

Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie najczęściej
wskazywał na dwie swobody cząstkowe składające się na wolności
działalności gospodarczej, są to – swoboda jej podejmowania oraz
swoboda prowadzenia19.
II. Możliwości ograniczenia wolności gospodarczej
Ograniczanie działalności gospodarczej jest możliwe, bowiem
zasada ta nie ma charakteru absolutnego. Istnieją różne rodzaje
ograniczeń, w szczególności należy wymienić zaś ograniczenia
podmiotowe i przedmiotowe20.
Jeżeli chodzi o ograniczenia podmiotowe, należy uznać, że mogą
one dotyczyć osób, które dopiero mają podjąć działalność gospodarczą
(np. brak zdolności do czynności prawnych uniemożliwia podjęcie
działalności), a także w stosunku do drugiej kategorii podmiotów – które
dotyka zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (np. przez osoby
prowadzące działalność publiczną)21.
Odwołując się do ograniczeń komentowanej wolności, trzeba
mieć na uwadze art. 22 Konstytucji, który określa wymogi, jakie muszą

18

M. Zdyb, Komentarz do ustawy o działalności gospodarczej, Bydgoszcz 1997,
s. 25.
19
Por. Wyrok TK z dnia 28 stycznia 2003 r., K 2/02, OTK ZU 2003, nr 1A,
poz. 4.
20
Zobacz wyrok TK z dnia 8 kwietnia 1998 r., K 10/97, OTK ZU 1998, nr 3,
poz. 28, s. 162; wyrok TK z dnia 28 stycznia 2003 r., K 2/02, OTK ZU 2003,
nr 1, poz. 4, s. 62; wyrok TK z dnia 17 grudnia 2003 r., SK 15/02, OTK ZU
2003, nr 9, poz. 103, s. 1195
21
K. Klecha, op. cit., s. 174.
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zostać w tym celu spełnione. Pierwszy z nich dotyczy zachowania formy
ustawy, drugi zaś istnienia ważnego interesu publicznego.
W kontekście ograniczania wolności prowadzenia działalności
gospodarczej warto odwołać się do kilku przypadków i przepisów, które
taką sytuację dopuszczają.
Jedną z nich ustanawia art. 17 ust. 1 Konstytucji RO, w którym
ustrojodawca
przewidział
możliwość
tworzenia
samorządów
zawodowych skupiających pod swoją egidą osoby zaufania publicznego.
Takie samorządy pełnią funkcję reprezentacyjną oraz gwarancyjną 22 .
Funkcje te wiążą się z możliwością reprezentowania na zewnątrz osób
przynależących do samorządu zawodowego, a także z ochroną należytego
wykonywania zawodu zaufania publicznego w granicach interes
publicznego oraz dla jego ochrony23.
Przepis ten stanowi podstawę do powierzenia funkcji władczych
o charakterze publicznym samorządowi. W konsekwencji czego są one
uprawnione do wprowadzania ograniczeń zarówno w zakresie wolności
wykonywania zawodu, jak i podejmowania działalności gospodarczej,
jeśli wykonywanie zawodu miałoby się łączyć z jej prowadzeniem24.
Kolejną możliwością ograniczenia wolności z art. 20 Konstytucji
RP jest możliwość tworzenia monopolu przez państwo, o czym
wspominałem powyżej. Taka możliwość została zagwarantowana na
podstawie art. 216 ust. 3 Konstytucji RP. Przepis ten stanowi wyjątek od
ogólnej zasady konstytucyjnej.
Należy zauważyć, że monopol może zostać ustanowiony
wyłącznie w drodze ustawy, jego wprowadzenie zaś powoduje, że
wskazany przez państwo pomiot ma zapewnioną wyłączność
prowadzenia działalności w określonej dziedzinie25.
Wartym zaznaczenia jest fakt, że w art. 216 ust. 3 brak jest
materialnej przesłanki do wprowadzenia monopolu, dlatego też trzeba
odwołać się do art. 22 Konstytucji RP, który stanowi, że ograniczenie
22

Ibidem, s. 222.
Ibidem
24
Por. Wyrok TK z dnia 22 maja 2001 r., K 37/00, OTK ZU 2001, nr 4, poz. 86.
25
K. Sokolewicz, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do art. 216,
[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego,
Warszawa 2003, s. 12.
23
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swobody działalności gospodarczej może nastąpić wyłącznie ze względu
na ważny interes publiczny26.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że ustrojodawca dopuszcza
możliwość ograniczenia wolności gospodarczej ze względu na stan
nadzwyczajny, stanowi o tym art. 233 Konstytucji RP. Aby taka sytuacja
jednak mogła mieć miejsce, potrzebne jest materializacja przesłanek, na
podstawie których dochodzi do wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu
wojennego czy też stanu klęski żywiołowej27.
Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 228 ust. 2 Konstytucji stan
nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy.
Ponadto ustawa określa też zakres, w jakim mogą zostać ograniczone
wolności i prawa jednostki – zgodnie z art. 228 ust. 3. Ograniczenia takie
mogą mieć różną formę np. w tracie stanu nadzwyczajnego może istnieć
obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej, bądź może istnieć konieczność okresowego zaniechania jej
wykonywania.
III. Konstytucyjne środki ochrony wolności gospodarczej
Wolność gospodarcza na gruncie Konstytucji RP z 2 kwietnia
1997 roku jest prawem podmiotowym, w związku z czym uprawniony
podmiot jest wyposażony w roszczenie publiczno-prawne względem
państwa, które tę wolność powinno realizować. W tym miejscu należy
odwołać się do art. 31 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że wolność
człowieka podlega ochronie prawnej. Zgodnie z orzecznictwem TK,
pomimo tego, że swoboda gospodarcza ma inny charakter niż prawa
osobiste, wskazane w rozdziale II Konstytucji, może ona stanowić
podstawę uprawnień jednostki względem państwa, które mogą być
chronione w trybie skargi konstytucyjnej28.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji uprawnionym do wniesienia
skargi konstytucyjnej jest każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa
zostały naruszone. Jak wynika z treści wskazanego przepisu, a także

26

M. Szydło, Konstytucyjnoprawne podstawy udziału państwa w działalności
gospodarczej, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 6, s. 60.
27
P. Sarnecki, Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2008, s. 102 i n.
28
Wyrok TK z dnia 29 kwietnia 2003 r., SK 24/02 OTK ZU 2003, nr 4 A,
poz. 33.
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z orzecznictwa TK29 zakres podmiotowy tego środka ochrony określony
jest szeroko, gdyż ,w zakresie tego pojęcia mieszczą się zarówno osoby
fizyczne będące obywatelami polskimi, jak i inne osoby, które znajdują
się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, z pewnymi wyjątkami
dotyczącymi cudzoziemców (zob. art. 37 ust. 2), a także tzw.
bezpaństwowcy oraz osoby prawne.
W razie naruszenia wolności gospodarczej, każdy podmiot, na
zasadach ogólnych może ubiegać się ochrony tego prawa przed
Trybunałem Konstytucyjnym składając skargę konstytucyjną, oczywiście
pamiętając o subsydiarności tego środka ochrony prawnej.
Podsumowanie
Wolność działalności gospodarczej jest jednym z podstawowych
elementów społecznej gospodarki rynkowej, na której opiera się nasz
system ekonomiczny. Mając na względzie przeprowadzoną analizę
przepisów prawnych należy stwierdzić, że zasada ta obejmuje zespół
norm konstytucyjnych, które wyznaczają władzy publicznej zakaz
arbitralnej ingerencji w sferę zachowań podmiotów gospodarczych.
Ponadto, władza publiczna sama może korzystać z opisanych powyżej
wolności wtedy, gdy dla dobra interesu społecznego prowadzi działalność
gospodarczą.
Zgodnie z art. 22 Konstytucji RP ograniczenia swobody
gospodarczej opierają się na przesłance ochrony ważnego interesu
publicznego. Sama ustawa zasadnicza także przewiduje możliwość
ingerencji w powyższe prawo podmiotowe, w szczególności podczas
stanów nadzwyczajnych, a także na podstawie art. 216 ust. 3, czy też art.
17 Konstytucji RP.
Podmiotom uprawnionym do korzystania ze swobody
gospodarczej przysługuje ochrona sądowa, a także skarga konstytucyjna.
Warto jednak podkreślić, że to w interesie samego państwa leży ochrona
tejże wartości, jako nadrzędnej dla ustroju gospodarczego kraju.

29

Z. Czeszejko-Sochacki, Skarga konstytucyjna w prawie polskim, „Przegląd
Sejmowy” 1998, nr 1, s. 40.
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Szczególny charakter prawny spółki partnerskiej
w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych
Particular character of professional partnership in the sight of the
Code of Commercial Companies

Abstrakt
Spółka partnerska zalicza się do spółek osobowych prawa
handlowego. Jej szczególny charakter prawny wyraża się poprzez
odmienne ukształtowanie odpowiedzialności majątkowej wspólników
zwanych partnerami. Opiera się ono na generalnej zasadzie, w myśl
której partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania
powstałe na skutek wykonywania działalności przez pozostałych
partnerów. Ponadto, wspólnikami spółki partnerskiej mogą zostać jedynie
osoby fizyczne posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
zawodowe wymagane do wykonywania ściśle określonych przez
ustawodawcę wolnych zawodów. Katalog ten wynika z przepisów
Kodeksu spółek handlowych oraz odrębnych ustaw. W skutek
powyższych odmienności również i umowa spółki partnerskiej musi
spełniać pewne specyficzne kryteria.
Słowa kluczowe:
spółka partnerska, partner, partnerzy, odpowiedzialność za zobowiązania,
umowa spółki partnerskiej, wolny zawód, wykonywanie wolnego zawodu
Abstract
Professional partnership is a kind of partnership, regulated in the
Code of Commercial Companies. It is a partnership created by partners
for the purpose of pursing a profession in a partnership which operates
a business under its own business name. Particular character of
professional partnership is also based on special regulations about several
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liability of partners. A partner shall not be liable for the obligations of the
partnership which arise in connection with the pursuit by the remaining
partners of the profession in the partnership. Partners in the partnership
could be only persons who are qualified to pursue several professions,
enumerated in Code of Commercial Companies or different acts.
Likewise the articles of association of the professional partnership shall
include some special resolutions.
Key words:
professional partnership, partner, partners, liability for the obligations,
articles of association, profession

Wstęp
Spółka partnerska w polskim porządku prawnym klasyfikowana
jest jako spółka prawa handlowego, zaliczana do spółek osobowych. Jak
wynika z danych statystycznych opracowanych przez Departament
Metodologii, Standardów i Rejestrów, Centrum Informatyki
Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w pierwszym
półroczu 2016 r. zarejestrowanych było 2 196 spółek partnerskich1. Spółki partnerskie stanowiły zaledwie 0,45% wszystkich zarejestrowanych
spółek, wskutek czego była to najrzadziej spotykana forma
organizacyjno-prawna prowadzenia przedsiębiorstwa pośród wszystkich
spółek prawa handlowego.
Tak niewielka liczba spółek partnerskich wynika ze specyfiki
dotyczących jej przepisów prawnych. Podstawowymi wymogami, które
chyba najbardziej ze wszystkich ograniczają możliwość tworzenia spółki
partnerskiej oraz bycia jej wspólnikiem są szczególne wymagania
stawiane partnerom. Partnerem spółki partnerskiej może zostać jedynie
osoba posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia,
przez co dostęp do tego rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej
podlega ograniczeniu i zostaje zawężony do stosunkowo niewielkiej
liczby grup zawodowych mogących wykonywać działalność gospodarczą
na zasadzie spółki partnerskiej.
1

Główny Urząd Statystyczny, Departament Metodologii, Standardów i
Rejestrów, Centrum Informatyki Statystycznej Zmiany strukturalne grup
podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2016 r.,
Warszawa 2016, (dostęp: 10.06.2017).
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Pojęcie i specyfika spółki partnerskiej
Spółka partnerska jest spółką prawa handlowego. Zgodnie
z definicją zawartą w przepisie art. 86 Kodeksu spółek handlowych 2
(dalej jako k.s.h.) spółka partnerska zaliczana jest do spółek osobowych
i może zostać utworzona przez wspólników, zwanych partnerami, w celu
wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo
pod własną firmą. Konsekwencją zaliczenia spółki partnerskiej do
kategorii spółek osobowych jest posiadanie przez nią zdolności prawnej.
Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 8 k.s.h. spółka osobowa może we
własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne
prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną3.
Ponadto w kwestiach nieuregulowanych w dziale II k.s.h.
dotyczącym spółki partnerskiej, mają odpowiednio zastosowanie przepisy
o spółce jawnej, co wynika expressis verbis z przepisu art. 89 k.s.h.
Dlatego też spółka partnerska jest w doktrynie kwalifikowana jako
podtyp spółki jawnej4.
Model spółki partnerskiej przyjęty przez polskiego ustawodawcę
wywodzi się z amerykańskiej spółki zwanej limited liability partnership5
(w skrócie LLP) oraz posiada pewne cechy zaczerpnięte z niemieckiej
Partnerschaftsgesellschaftsgesetz6.
Na gruncie kodeksowej definicji spółki partnerskiej zauważyć
można charakterystyczną nomenklaturę. W spółce partnerskiej wspólnicy
określani są przeważnie mianem partnerów, a nie wspólników. Oprócz
tego partnerami mogą być jedynie osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. W związku z tym spółka partnerska jest spółką

2

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2017 r.
poz. 791, 1089, 1133 z późn. zm.
3
Z. Jara, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2017, s. 291 i nast.
4
S. Kuros, Spółka partnerska, [w:] Spółki osobowe; Prawo spółek, prawo
podatkowe i bilansowe, red. S. Kuros, M. Toczek, A. Kuraś, Warszawa 2012, s.
30.
5
W. Matysiak, Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej,
Warszawa 2014, s. 22.
6
Ibidem, s. 42.
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specjalnego przeznaczenia 7 – dedykowaną jedynie dla ustawowo określonego kręgu wolnych zawodów. Wskutek tego wspólnikiem spółki
partnerskiej mogą być zatem jedynie osoby fizyczne. Niedopuszczalne
jest by spółkę partnerską utworzyły osoby prawne lub handlowe spółki
osobowe - nawet jeśli zrzeszają one przedstawicieli wolnych zawodów8.
Partnerem w spółce partnerskiej nie może zostać również spółka cywilna.
Zgodnie z enumeratywnym wyliczeniem wolnych zawodów
zawartym przez ustawodawcę w art. 88 k.s.h. partnerami w spółce mogą
być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów:
adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego
rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera
papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza,
lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej,
radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego
i tłumacza przysięgłego. Wyliczenie to ma charakter zamknięty i nie
może być interpretowane rozszerzająco, chyba że odrębna ustawa nadaje
prawo tworzenia spółki partnerskiej reprezentantowi innego zawodu,
niewymienionemu w art. 88 k.s.h.
Choć pojęcie wolnego zawodu nie posiada definicji legalnej,
można przyjąć, że „wyróżniają go następujące cechy: jest wykonywany
profesjonalnie, zawodowo przez świadczenie usług typowych,
działalność wykonywana jest na własny rachunek, wymaga szczególnego
wykształcenia lub umiejętności związanych z wykonywanym zawodem,
działalność jest prowadzona samodzielnie i osobiście (przy ewentualnej
pomocy osób podporządkowanych)”9.
Co do zasady spółka partnerska może być zawiązana w celu
wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Możliwość taka
została zagwarantowana w przepisie art. 86 § 2, może ona jednak
podlegać ograniczeniom zawartym w odrębnych ustawach. Przykładem
takiego ograniczenia są regulacje ustawy Prawo o adwokaturze10. W myśl
przepisu art. 4a tejże ustawy, adwokaci mogą wykonywać swój zawód
7

K. Bilewska, Spółka partnerska, [w:] Prawo handlowe, red. K. Bilewska, A.
Chłopecki, Warszawa 2015, s. 59.
8
A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I. Komentarz do art.
1-300 k.s.h., Warszawa 2010, s. 332.
9
Ibidem, s. 332.
10
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo adwokaturze, Dz. U. z 2009 r. Nr 146,
poz. 1188 z późn. zm.
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jedynie z innymi adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami
patentowymi, doradcami podatkowymi lub prawnikami zagranicznymi
wykonującymi praktykę na podstawie odrębnych przepisów. Podobne
ograniczenie dotyczy również notariuszy, którzy na gruncie art. 4 ustawy
Prawo o Notariacie 11 swój zawód mogą wykonywać jedynie wspólnie
z innymi notariuszami. Konkludując, dowolność w tworzeniu spółek
przez przedstawicieli niektórych zawodów podlega ograniczeniom.
Przeważnie są one podyktowane specyfiką danej profesji oraz celowością
współpracy partnerów na zasadach spółki partnerskiej. Niełatwo bowiem
dostrzec zasadność w prowadzeniu spółki choćby przez tłumacza
przysięgłego i lekarza weterynarii.
Istotną rolę w spółce partnerskiej odgrywają uprawnienia
wymagane do wykonywania wolnego zawodu. Aby móc zostać
partnerem w spółce partnerskiej należy posiadać odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania danego wolnego zawodu,
określone w k.s.h. lub odrębnych ustawach. Zgodnie z przepisem art. 100
§ 1 k.s.h. w przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania
wolnego zawodu, powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej z końcem
roku obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania wolnego
zawodu. A zatem, aby móc wykonywać wolny zawód w spółce
partnerskiej, należy stosowne uprawnienia do jego wykonywania
posiadać nie tylko w chwili tworzenia spółki lub przystępowania do
spółki, lecz przez cały czas jej trwania. W sytuacji gdyby partner utracił
takie uprawnienia, jest on zobowiązany do wystąpienia ze spółki.
Utrata uprawnień przez jednego z partnerów nie implikuje ex lege
rozwiązania całej spółki. Dopiero w przypadku gdy w spółce pozostaje
jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do
wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności
spółki, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia
zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń. Unormowanie to zostało
wyrażone explicite w przepisie art. 98 § 2 k.s.h.
Utrata uprawnień do wykonywania wolnego zawodu może
następować na skutek różnych okoliczności, w zależności od specyfiki
danego wolnego zawodu. Do najczęściej występujących przyczyn utraty
uprawnień zalicza się skreślenie z listy na wniosek samego reprezentanta
wolnego zawodu lub utraty prawa wykonywania zawodu wskutek
11

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Dz. U. z 2009 r. Nr 189,
poz. 1158 z późn. zm.
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wydania stosownego prawomocnego orzeczenia. Częstym powodem
utraty uprawnień jest również ograniczenie zdolności do czynności
prawnych albo utrata obywatelstwa polskiego lub innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, o ile osoba taka nie nabyła
jednocześnie obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej. Innymi przesłankami utraty uprawnień do wykonywania
wolnego zawodu przez jego reprezentanta są: osiągniecie określonego
wieku, zaprzestanie wykonywania działalności, nieopłacenie składek na
ubezpieczenie lub składek członkowskich.
Umowa spółki partnerskiej
Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod
rygorem nieważności. Ustawodawca taką formę umowy przewidział
w przepisie art. 92 k.s.h. Została ona zastrzeżona ad solemnitatem, co
oznacza, że w przypadku niedochowania formy pisemnej, umowa jest
nieważna. Wymóg ten nie ogranicza się jednak tylko do samego zawarcia
umowy, ale obejmuje także wszelkie jej zmiany i uzupełnienia. Regulacja
ta wywodzi się z ogólnej zasady prawa cywilnego wynikającej z przepisu
art. 77 Kodeksu cywilnego 12 , w myśl której uzupełnienie lub zmiana
umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony
przewidziały w celu jej zawarcia.
Z uwagi na specyfikę spółki partnerskiej, jej umowa musi
zawierać pewne szczególne postanowienia, które nie występują
w przypadku pozostałych spółek. Katalog obowiązkowych postanowień
jakie musi zawierać spółka partnerska został zawarty w przepisie art. 91
k.s.h. Wymogi te w doktrynie określane są mianem differentia
specifica13.
Podstawowym elementem umowy spółki partnerskiej jest
oznaczenie wolnego zawodu, jaki ma być wykonywany w ramach spółki.
Zawód ten nie może być swobodnie obrany, musi bowiem mieścić się
w ustawowym katalogu wolnych zawodów, których przedstawiciele
mogą wykonywać zawód na zasadach spółki partnerskiej. Oprócz tego,
należy również wskazać przedmiot działalności spółki, który musi być
związany z wykonywaniem wolnego zawodu przez partnerów. „Przyjąć
należy, że nie można utworzyć spółki w innym celu niż wykonywanie
12

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2017 r. poz. 459,
9359, 933, 1132 z późn. zm.
13
A. Kidyba, Kodeks... op. cit., s. 385.
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wolnego zawodu” 14 . Wskutek tego działalność partnerów w ramach
spółki ogranicza się jedynie stricte do wykonywania wolnego zawodu
i nie obejmuje żadnych dodatkowych usług, nawet jeśli partner posiada
uprawnienia do ich wykonywania.
W przypadku gdy jeden lub większa liczba partnerów ponosi
odpowiedzialność tak jak wspólnik spółki jawnej, wówczas umowa
spółki powinna zawierać imiona i nazwiska tychże wspólników wraz ze
wskazaniem, iż ponoszą oni nieograniczoną odpowiedzialność za
zobowiązania spółki. Jeśli jednak żaden z partnerów nie ponosi takiej
odpowiedzialności, ten element umowy spółki partnerskiej staje się
zbędny i nie występuje w umowie spółki.
Podobnie uregulowana została kwestia reprezentacji spółki. Jeśli
spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, to powinni oni zostać
wskazani z imienia i nazwiska w umowie spółki. W przypadku braku
takiego postanowienia w umowie spółki, oznacza to iż na mocy przepisu
art. 96 § 2 k.s.h., każdy partner ma prawo reprezentować spółkę
samodzielnie.
Kolejnym elementem umowy spółki jest postanowienie
dotyczące czasu jej trwania, jeśli jest oznaczony. W przeciwnym razie,
w braku postanowienia w kwestii czasu trwania spółki przyjmuje się
fikcję prawną, iż umowa została zawarta na czas nieoznaczony.
Oprócz tego umowa spółki partnerskiej obligatoryjnie powinna
zawierać określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich
wartość oraz określać siedzibę spółki15.
Ostatnim obowiązkowym, wymienionym wprost przez
ustawodawcę elementem umowy spółki partnerskiej jest wskazanie firmy
spółki. Zgodnie z przepisem art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego, firmą osoby
prawnej jest jej nazwa. Lex specialis dotyczące firmy spółki partnerskiej
zawarte zostało w art. 90 k.s.h., zgodnie z którym firma spółki
partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera,
dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka
14

Ibidem, s. 385.
Zob. szerzej M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd.
VI, Warszawa 2014,
https://sip.lex.pl/#/komentarz/587593175/467917/rodzynkiewicz-mateuszkodeks-spolek-handlowych-komentarz-wyd-vi?cm=URELATIONS,
(dostęp:
3.07.2017 r.)
15
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partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.
Ustawodawca dopuścił również w obrocie prawnym posługiwanie się
skrótem „sp. p.”. Wszelkie powyższe regulacje stanowią wyjątek od
powszechnie obowiązujących reguł i zostały zarezerwowane wyłącznie
dla spółki partnerskiej. Żadna z pozostałych organizacyjno-prawnych
form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce nie może
wykorzystywać w swojej firmie takich określeń jak „parter” lub
„partnerzy” albo „spółka partnerska”. Dzięki takim regulacjom spółka
partnerska daje łatwo odróżnić się od pozostałych rodzajów spółek.
Z uwagi na wyraźne i precyzyjne określenie przez ustawodawcę
dodatków jakie mogą być zawarte w firmie spółki należy stwierdzić, iż
wykluczone jest posługiwanie się innym zapisem np. „+ partnerzy” lub
„& partnerzy”. Podobnie niedopuszczalne jest zapisywanie firmy spółki
partnerskiej w ogóle bez spójnika „i”. Dyskusyjna natomiast pozostaje
kwestia zawarcia w firmie spółki rodzaju żeńskiego określającego
partnerów w spółce czyli dodatku w formie „i partnerka” lub
„i partnerki”. Choć w kodeksie nie została wprost przewidziana forma
rodzaju żeńskiego dla określenia partnerów w spółce, wydaje się że nic
nie stoi na przeszkodzie, by posługiwać się taką właśnie firmą spółki
partnerskiej w obrocie prawnym. Czyni ona bowiem zadość kodeksowym
wymogom dotyczącym firmy spółki partnerskiej, a jej językowa
odmienność wynika jedynie z różnicy między określeniem słowa
„partner” lub „partnerzy” w rodzaju żeńskim i męskim16.
Poza niniejszymi odrębnościami, charakterystycznymi dla spółki
partnerskiej, konstruowanie jej firmy opiera się na takich samych
zasadach ogólnych jak w przypadku tworzenia innych firm. A zatem
firma przedsiębiorcy musi bazować na zasadach prawdziwości,
wyłączności, jedności, ciągłości i jawności17. W przypadku spółki partnerskiej, korpus firmy ma osobowy charakter. Oznacza to, że firma
spółki partnerskiej musi zawierać nazwisko (ewentualnie także i imię)
przynajmniej jednego partnera. W sytuacji gdy w spółce występuje
jedynie dwóch partnerów, dalszym dodatkiem firmy może być
sformułowanie „i partner” albo wskazanie nazwiska (ewentualnie
również imienia) drugiego partnera oraz oznaczenie „spółka partnerska”,
wskazujące na organizacyjno-prawny charakter spółki.

16
17

Zob. szerzej: A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, Warszawa 2010, s 175.
A. Kidyba, Kodeks... op. cit., s. 381.
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Kolejnym wariantem oznaczenia firmy spółki partnerskiej
w przypadku, gdy w spółce występuje przynajmniej trzech partnerów,
jest wskazanie nazwiska (ewentualnie również imienia) jednego z nich
oraz dodanie sformułowania „i partnerzy”, wskazującego na większą
liczbę partnerów. Natomiast w każdym wypadku możliwe jest dodawanie
do firmy spółki partnerskiej określenia „spółka partnerska” oraz
wymienia z nazwiska (lub z imienia i nazwiska) wszystkich partnerów
spółki 18 . Z uwagi na zasadę prawdziwości firmy, warto podkreślić, iż
imiona i nazwiska partnerów, które zostały umieszczone w firmie spółki
muszą prawnie przysługiwać partnerom19.
Wszystkie wyżej wymienione essentialia negotii umowy spółki
partnerskiej wynikające z postanowień art. 91 k.s.h. stanowią jedynie
minimum postanowień jakie powinna ona zawierać. Nie ma zatem
żadnych przeszkód, aby umowa spółki przewidywała i doprecyzowywała
dodatkowe kwestie, istotne dla partnerów.
Odpowiedzialność partnerów
Podstawowa zasada dotycząca odpowiedzialności za zobowiązania spółki osobowej opiera się na założeniu, iż to spółka sama
odpowiada za swoje zobowiązania. Reguła ta wynika z przepisu art. 22 §
2 k.s.h., w myśl którego każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za
zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie
ze spółką. Jednakże egzekucja z majątku wspólnika może być
prowadzona jedynie w sytuacji bezskutecznej egzekucji z majątku spółki.
Jest to tzw. odpowiedzialność subsydiarna wspólnika, uregulowana w art.
31 k.s.h. Przepisy te - z uwagi na nakaz odpowiedniego stosowania
regulacji o spółce jawnej w odniesieniu do spółki partnerskiej wynikający
z dyspozycji art. 89 k.s.h. - ma zastosowanie również w kwestii
odpowiedzialności majątkowej partnerów 20 . Jednakże w celu uwzględnienia szczególnego charakteru spółki partnerskiej oraz specyficznych
relacji wiążących partnerów Kodeks spółek handlowych przewiduje
nieco odmienne modele odpowiedzialności, które określić można
mianem modelu podstawowego odpowiedzialności oraz modelu
rozszerzonej odpowiedzialności21.

18

Ibidem, s. 381.
A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, Warszawa 2013, s. 227.
20
W. Matysiak, Odpowiedzialność…, op. cit., s. 112.
21
K. Bilewska, Spółka partnerska…, op. cit., s. 64.
19
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Model podstawowy
Model podstawowy odpowiedzialności za zobowiązania spółki
partnerskiej kształtuje się na gruncie art. 95 § 1 k.s.h. Przepis niniejszego
artykułu expressis verbis stanowi, że partner nie ponosi odpowiedzialności
za
zobowiązania
spółki
powstałe
w
związku
z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu
w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem
działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie
umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały
kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych
z przedmiotem działalności.
Jak wynika z przywołanej definicji legalnej odpowiedzialności
partnera w spółce partnerskiej, zasada
osobistej, nieograniczonej
i solidarnej odpowiedzialności wspólnika spółki osobowej za jej
zobowiązania podlega ograniczeniu, zwanemu ograniczeniem
przedmiotowym22. Jest to wyrazem przekonania ustawodawcy o profesjonalizmie osób wykonujących wolne zawody w ramach spółki
partnerskiej oraz o wysoce indywidualnym charakterze świadczonych
przez nich usług.
Z uwagi na osobiste wykonywanie przez partnerów wolnych
zawodów niecelowe byłoby obciążanie pozostałych partnerów za błędy
lub zaniechania związane z wykonywaniem wolnego zawodu przez
jednego z partnerów, w sytuacji kiedy każdy partner wykonuje swoje
obowiązki samodzielnie. Jest to zatem pierwsza kategoria zobowiązań
związanych z funkcjonowaniem spółki, dotycząca zobowiązań
powstałych w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez
konkretnego partnera. Za tego rodzaju zobowiązania odpowiada spółka
solidarnie jedynie z tym partnerem, w związku z którego wykonywaniem
zawodu powstało zobowiązanie 23 . Odpowiedzialność tego partnera jest
nieograniczona.

22

Ibidem, s. 64.
Zob. szerzej J. Naworski, Komentarz do art. 210 kodeksu spółek handlowych,
[w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. (red.
R. Potrzeszcz), Warszawa 2011,
https://sip.lex.pl/#/komentarz/587429802/227242/naworski-jerzy-pawel-i-in23

225

M. Wolska: Szczególny charakter prawny spółki partnerskiej w świetle przepisów Kodeksu
spółek handlowych

Pod pojęciem zobowiązań, które powstały w związku
z wykonywaniem wolnego zawodu przez partnera należy rozumieć nie
tylko jego własne działania lub zaniechania, ale również zachowania
osób, które podlegają jego kierownictwu oraz są zobligowane do
wykonywania jego poleceń i wskazówek24. Bez znaczenia pozostaje tutaj
rodzaj stosunku prawnego między tymi osobami a spółką. Wystarczy aby
zaistniała przesłanka podlegania kierownictwu partnera spółki,
a kierownictwo to związane było z świadczeniem usług objętych
przedmiotem działalności spółki25. A zatem do kręgu takich osób zaliczyć
można np. stażystów, zleceniobiorców, aplikantów etc.
Druga kategoria zobowiązań związanych z funkcjonowaniem
spółki dotyczy tzw. pozostałych (zwykłych) zobowiązań26. W przypadku
tego rodzaju zobowiązań wszyscy wspólnicy odpowiadają w sposób
nieograniczony i solidarny ze spółką oraz z innymi partnerami.
Przykładowym źródłem takich zobowiązań mogą być umowy najmu
lokalu będącego jednocześnie siedzibą spółki partnerskiej lub umowy
o pracę27.
Model rozszerzonej odpowiedzialności
Kluczową cechą modelu rozszerzonej odpowiedzialności, jest
okoliczność, iż musi on zostać wyraźnie wskazany w postanowieniach
umowy spółki partnerskiej. Jest on odstępstwem od modelu
podstawowego i opiera się na zasadzie rozszerzonej odpowiedzialności
jednego lub więcej partnerów. Rozszerzenie to polega na tym, iż taki
partner lub partnerzy odpowiada za zobowiązania spółki partnerskiej tak
jak wspólnik spółki jawnej. Możliwość taka została zagwarantowana
w art. 92 § 2 k.s.h., a „partnerzy którzy przyjęli w umowie spółki
rozszerzony model odpowiedzialności, odpowiadają solidarnie ze spółką
i z pozostałymi partnerami za wszystkie zobowiązania spółki, zarówno te
powstałe w związku z wykonywaniem zawodu przez innych partnerów

kodeks-spolek-handlowych-komentarz-tytul-i-przepisy-ogolne-tytulii...?cm=URELATIONS, (dostęp: 3.07.2017 r.)
24
W. Matysiak, Odpowiedzialność…, op. cit., s. 135.
25
Ibidem, s. 135.
26
K. Bilewska, Spółka partnerska…, op. cit., s. 65.
27
Ibidem, s. 65.
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(pierwsza kategoria), jak i wszelkie pozostałe, związane z działalnością
spółki (druga kategoria)”28.
Konkludując, w przypadku umownej modyfikacji zasad
odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej partner, który
zdecydował się taką odpowiedzialność ponosić, odpowiada całym swoim
majątkiem osobistym razem ze spółką. Nie będzie tutaj miało
zastosowania tak charakterystyczne dla spółki partnerskiej wyłączenie
odpowiedzialności za wykonywanie wolnego zawodu przez pozostałych
partnerów. Skutkiem tego partner decydujący się na rozszerzenie swojej
odpowiedzialności rezygnuje jednocześnie z jednej z największych zalet
spółki partnerskiej jaką niewątpliwie jest ograniczenie odpowiedzialności
jedynie do związanych z wykonywaniem zawodu czynności własnych
lub swoich podwładnych. Należy jednak zwrócić uwagę, iż nawet tak
skonstruowana umowna modyfikacja zasad odpowiedzialności za
zobowiązania spółki partnerskiej nie implikuje wyłączenia odpowiedzialności pozostałych partnerów za zobowiązania spółki29.
Przyjęcie modelu rozszerzonej odpowiedzialności przez
partnerów spółki partnerskiej często podyktowane jest podjęciem
współpracy doświadczonego specjalisty np. adwokata lub radcy
prawnego z młodszymi przedstawicielami wolnego zawodu, którzy nie
zdołali wypracować jeszcze swojej renomy. Wówczas podjęcie rozszerzonej odpowiedzialności pełni funkcję swoistego gwaranta dla
potencjalnych kontrahentów spółki.
Warto także podkreślić, iż ustawodawca w dyspozycji art. 91 pkt
3 k.s.h. zobowiązał wspólników spółki partnerskiej, której umowa
przewiduje model rozszerzonej odpowiedzialności, wskazanie z imienia
i nazwiska w postanowieniach umowy partnerów ponoszących
nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
Zakończenie
Spółka partnerska klasyfikowana jest jako spółka jawna
kwalifikowana. Jej szczególny charakter prawny przejawia się nie tylko
poprzez odmienne nazewnictwo zgodnie, z którym wspólnicy określani
są mianem partnerów oraz swoistej konstrukcji korpusu oraz dodatku
firmy spółki partnerskiej, ale przede wszystkim w nietypowym
28
29

Ibidem, s. 65.
W. Matysiak, Odpowiedzialność…, op. cit., s. 145 i nast.
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ukształtowaniu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki
oraz pozostałych wspólników.
Model podstawowy odpowiedzialności występujący w spółce
partnerskiej nie występuje w żadnym innym rodzaju spółek prawa
handlowego. Jego założenia, opierające się na generalnej zasadzie
odpowiedzialności przede wszystkim za własne czyny lub zaniechania
związane z wykonywaniem zawodu przez każdego z partnerów oraz jego
podwładnych, gwarantują wspólnikom samodzielność i niezależność od
pozostałych wspólników w zakresie osobistego wykonywania zawodu,
a jednocześnie obligują partnerów do współdziałania w zakresie
prowadzenia spraw spółki wspólnych dla wszystkich partnerów.
Takie ukształtowanie sytuacji prawnej partnerów spółki jawnej
wynika ze specyficznej działalności gospodarczej wspólników
polegającej na wykonywaniu ściśle określonych wolnych zawodów – na
ogół odpowiedzialnych, wymagających szczególnych kwalifikacji oraz
nieprzeciętnej wiedzy i umiejętności osobistych. Dzięki takim regulacjom
partnerzy mogą korzystać z zalet bycia wspólnikiem spółki osobowej
prawa handlowego jednocześnie nie ponosząc odpowiedzialności za
wykonywanie działalności przez pozostałych partnerów, na które
przecież niejednokrotnie nie mają realnie żadnego wpływu. A zatem
konstrukcja odpowiedzialności wszystkich wspólników za wykonywanie
działalności gospodarczej przez pozostałych byłaby w przypadku tego
rodzaju wolnych zawodów wysoce ryzykowna a wręcz niesprawiedliwa,
dlatego spółka partnerska – choć dostępna jedynie dla wąskiego kręgu
potencjalnych partnerów – warta jest uwagi.
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Przedsiębiorca a prawo karne
Entrepreneur and criminal law

Abstrakt
Prawo karne najczęściej kojarzy się z relacją sprawca/ofiara.
Tymczasem wśród przepisów dotyczących działalności gospodarczej
odnaleźć można typowe normy sankcjonujące i sankcjonowane, które ze
względu na swoją budowę wskazują na ścisły związek z prawem karnym,
a co za tym idzie, również postępowanie w sprawach odpowiedzialności
za przekroczenie owych norm opiera się o zapisy Ustawy z dnia
6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1749). Takie przepisy znajdują się oczywiście w Ustawie z dnia
6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137). Ale to
nie jedyne miejsce. Polski ustawodawca uchwalił w 2002 roku Ustawę
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary. Zamieścił w niej relatywnie szeroki katalog (art. 16)
przestępstw, za które odpowiedzialność ponoszą osoby wymienione w art.
3. co do zasady są to osoby związane z podmiotem zbiorowym
(pracownicy,
pełnomocnicy,
przedsiębiorcy
współpracujący).
Jednocześnie ustawodawca wskazuje na normy regulujące postępowanie
w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przez podmiot zbiorowy.
W art. 22 można znaleźć (między innymi) następującą regulację: „Do
postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu postępowania karnego, o ile przepisy niniejszej ustawy nie
stanowią inaczej /…/”. W samym zaś Kodeksie karnym zamieszczono
rozdział XXXVI, który odnosi się do przestępstw przeciwko obrotowi
gospodarczemu. Warto również zaznaczyć, że część przepisów tego
rozdziału przewiduje rozszerzenie pojęcia podmiotu. Art. 308 Kodeksu
karnego postanawia, że za przestępstwa z rozdziału XXXVI odpowiada
jak dłużnik lub wierzyciel ten, kto zajmuje się sprawami majątkowymi
osoby prawnej, fizycznej lub podmiotu niemającego osobowości prawnej.
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Katalog przestępstw z Ustawy o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych nie został szerzej omówiony. Składa on się z odwołań do
przepisów innych ustaw, które określają wymiar kar za poszczególne
czyny niedozwolone. Natomiast z norm Kodeksu karnego zostały
przedstawione te, które w szczególny sposób dotyczą czynów
zabronionych, które mogą być popełniane w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą. Omówione zostały zasady postępowania
w
przedmiocie
odpowiedzialności,
opisane
w
Ustawie
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
Czyny, które ze względu na swój społecznie szkodliwy charakter
zabronione są pod groźbą kary mogą popełniać osoby, które na co dzień
opierają swoją działalność o regulacje szeroko rozumianego prawa
gospodarczego. Niemniej jednak, jak zaznacza prof. A. Marek, prawo
karne wkracza w te dziedziny wówczas, gdy właściwe im środki nie są
wystarczające do ochrony prawnej stosunków społecznych oraz praw
i interesów tych stosunków. W takiej sytuacji trzeba sięgnąć do środków
ostrzejszych, jakimi dysponuje prawo karne.
słowa kluczowe:
odpowiedzialność przedsiębiorcy, czyn zabroniony, postępowanie karne
Abstract
Criminal law is most often associated with the relationship
between the perpetrator / victim. Meanwhile, among the provisions
concerning the business can be found the typical standards sanctioning
and sanctioned, which due to its construction indicate a close relationship
with the criminal law and hence also proceedings in cases of liability for
exceeding these standards is based on the provisions of the Code of
Criminal Procedure. Such provisions are, of course, in the Penal Code.
But this is not the only place. Polish legislator adopted in 2002 the Act on
liability of collective entities for acts prohibited under penalty. He posted
in the relatively broad catalog (art. 16) of offenses for which
responsibility of the person referred to in Article 3. as a rule are the
people associated with the collective entity (employees, agents,
entrepreneurs cooperating). At the same time the legislator indicates the
standards governing the proceedings in case of infringement by
a collective entity. Article 22 can be found (among others) the following
regulation: "The procedure for liability of collective entities for acts
prohibited under penalty, the provisions of the Code of Criminal
Procedure, unless the provisions of this Act provides otherwise /.../". In
the Code area contains the section XXXVI, which refers to the crimes
against economic. It should also be noted that some of the provisions of
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this chapter provides for extension of the concept of the subject. Art. 308
of the Criminal Code stipulates that for offenses from Chapter XXXVI
responsible as a debtor or creditor is the one who deals with the financial
affairs of a legal person, physical or entity not having legal personality.
Catalog of crime Act on liability of collective entities has not
been widely discussed. It consists of a reference to the provisions of other
laws that define criminal penalties for individual tort. However, from the
norms of the Criminal Code were presented ones that specifically relate
to offenses that can be committed in connection with business activities.
They discussed the rules of conduct on the responsibility, described in the
Act on liability of collective entities.
Deeds, which due to its socially harmful nature are prohibited
under penalty can make people who every day rely on their business
regulations broadly understood commercial law. However, as the
professor notes A. Marek, enters criminal law in these areas if the
appropriate measures are not sufficient to protect the legal social relations
and the rights and interests of these relations. In such a situation we have
to resort to harsher measures available to criminal law.
key words:
the responsibility of the entrepreneur, offense, criminal proceedings

Wstęp
Jednym z podstawowych pojęć funkcjonujących w ramach prawa
karnego jest penalizacja. Słownik Języka Polskiego wskazuje dwa jego
znaczenia:
„penalizacja
1. rozszerzenie zakresu czynów uznanych za karalne,
2. objęcie jakiegoś czynu lub działania systemem kar”1.
Drugie z przytoczonych znaczeń odnosi się również do przedsiębiorców.
W działalności gospodarczej mogą być bowiem popełniane przestępstwa
czyli czyny, które ze względu na swój społecznie szkodliwy charakter

1

Strona internetowa Wydawnictwa Naukowego PWN,
http://sjp.pwn.pl/szukaj/penalizacja.html (dostęp: 24.06.2017).
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zabronione są pod groźbą kary. Podlegają one odpowiedzialności
wynikającej z przepisów polskiego prawa karnego.
Popełnienie czynu zabronionego powoduje zagrożenie karą.
W literaturze pojęcie kara było wielokrotnie definiowane.
„Słowo „kara” używane jest w języku potocznym, a także
w prawie w różnych znaczeniach. W kontekście prawnym
mówimy np. o karach umownych w prawie cywilnym,
o karach dyscyplinarnych, karach administracyjnych, karach
taryfowych, karach za wykroczenia, karach porządkowych
itd. W prawie karnym, mówiąc o karze, mamy na myśli tzw.
karę kryminalną.
Kara kryminalna to osobista dolegliwość ponoszona przez
sprawcę jako odpłata za popełnione przestępstwo,
wyrażająca potępienie popełnionego przez niego czynu
i wymierzana w imieniu państwa przez sąd”2.
W prowadzeniu przedsiębiorstwa, bez względu na jego rozmiar,
świadomość podlegania odpowiedzialności karnej za czyny zabronione
jest istotna. Tym bardziej, że wobec podmiotu zbiorowego
przekraczającego określone normy, przewidziane są określone typy kar.
„Wynika z tego, że w stosunku do regulacji różnych
dziedzin prawa (cywilnego, rodzinnego, konstytucyjnego,
prawa pracy) prawo karne pełni funkcję subsydiarną. Prawo
karne wkracza bowiem w te dziedziny wówczas, gdy
właściwe im środki nie są wystarczające do ochrony prawnej
stosunków społecznych oraz praw i interesów podmiotów
tych stosunków. W takiej sytuacji trzeba sięgnąć do środków
ostrzejszych, jakimi dysponuje prawo karne”3.
Ze względu na źródła zarysowuje się wyraźny podział na prawo
karne kodeksowe i pozakodeksowe. Oznacza to, że wśród przepisów
Kodeksu karnego odnaleźć można typowe normy sankcjonujące
i sankcjonowane, które penalizują konkretne czyny dokonywane przez
podmioty zbiorowe. Nadto w polskim systemie prawnym funkcjonują
przepisy pozakodeksowe
złożone
z norm sankcjonujących
i sankcjonowanych, które ze względu na swoją budowę wskazują na
ścisły związek z prawem karnym, a co za tym idzie, również
2

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2013, s. 163.
A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011 r., s. 13-14.
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postępowania w sprawach odpowiedzialności za przekroczenie owych
norm opierają się o zapisy Kodeksu postępowania karnego:
„Podkreślić wszakże należy, że przy określaniu
odpowiedzialności karnej za przestępstwa przewidziane
w ustawach pozakodeksowych mają zastosowanie przepisy
Części ogólnej Kodeksu karnego (art. 116 KK)”4.
Jako dwa zasadnicze źródła norm karnych należy wskazać Rozdział
XXXVI Kodeksu karnego, a w odniesieniu do niektórych
przedsiębiorców5 Ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary. Wspomniana ustawa w art. 16
zawiera katalog przestępstw, za które podmiot zbiorowy podlega
odpowiedzialności. W katalogu tym ustawodawca zawarł znaczną część
przepisów ze źródeł zarówno pozakodeksowych, jak też zawartych
w samym Kodeksie karnym6.
Pojęcie podmiotu zbiorowego określa poniższa definicja:
„1. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest osoba
prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,
z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego i ich związków.
2. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest również
spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki
samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek,
spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie
likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną,
a także zagraniczna jednostka organizacyjna”7.

4

Idem, s. 13.
Ustawodawca wymienia podmioty podlegające odpowiedzialności na mocy
przepisów ustawy definiując pojęcie podmiotu zbiorowego.
6
Zauważyć należy, że większość zgromadzonych przepisów, których naruszenie
powoduje powstanie odpowiedzialności, sformułowanych jest za pomocą
odniesienia do konkretnych artykułów Kodeksu karnego (lub innych ustaw, w
których penalizowane jest naruszenie określonych norm). Por. art. 16 Ustawy z
dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541).
7
Art. 2 Ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych..., op. cit.
5
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Tym samym ustawodawca wskazuje, iż czyny zabronione mogą
popełniać także na przykład spółki. Oczywiście odpowiedzialność
ponoszą wówczas osoby wskazane w ustawie. Są nimi osoby fizyczne,
które działają w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego; osoby
dopuszczone do działania w wyniku przekroczenia uprawnień lub
niedopełnienia obowiązków przez osoby działające w interesie lub
w imieniu podmiotu zbiorowego, a także działające za ich zgodą.
Odpowiedzialność ponoszą również przedsiębiorcy, którzy bezpośrednio
współdziałają z podmiotem zbiorowym w realizacji celu prawnie
dopuszczalnego. Wskazać należy, że korzyść podmiotu zbiorowego może
być również tylko potencjalna, w tym także niemajątkowa8.
Charakterystyka postępowania w sprawach karnych przeciwko
podmiotom zbiorowym
Wskazać należy, że część przepisów o postępowaniu przygotowawczym
z Kodeksu postępowania karnego na mocy ustawy ulega wyłączeniu:
„Do postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, o ile
przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Nie stosuje
się jednak przepisów Kodeksu postępowania karnego
o oskarżycielu prywatnym, powodzie cywilnym,
przedstawicielu społecznym, postępowaniu przygotowawczym,
postępowaniach
szczególnych
oraz
o postępowaniu karnym w sprawach podlegających
orzecznictwu sądów wojskowych”9.
Istotnym jest, że ciężar dowodu spoczywa na tym, kto dowód zgłasza10.
Sądem właściwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest sąd
rejonowy, w którego okręgu popełniono czyn zabroniony lub,
w określonych w ustawie przypadkach, sąd rejonowy, w którego okręgu
znajduje się siedziba podmiotu zbiorowego. Środki odwoławcze
rozpatruje sąd okręgowy. Środki odwoławcze od postanowień, zarządzeń
i czynności nie zamykających drogi do wydania wyroku – sąd rejonowy
w innym równorzędnym składzie11. W sprawach zawiłych istnieje możliwość przekazania sprawy do rozpoznania sądowi okręgowemu.
8

Art. 3 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, op. cit.
Art. 22 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, op. cit.
10
Art. 23 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, op. cit..
11
Art. 24 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, op. cit.
9
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Wniosek o wszczęcie postępowania, zgodny z wymogami zawartymi
w art. 29 cytowanej ustawy, składa pokrzywdzony. Wniosek powinien
być sporządzony i podpisany przez osobę uprawnioną do obrony według
przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych 12 .
Wniosek może złożyć również prokurator, natomiast jeżeli podstawą
odpowiedzialności podmiotu zbiorowego jest czyn zabroniony uznany
przez ustawę za czyn nieuczciwej konkurencji, również Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów13 . Stronami w postępowaniu są:
wnioskodawca, pokrzywdzony dopuszczony do udziału w postępowaniu
obok prokuratora, przedstawiciel podmiotu zbiorowego 14 i jego obrońca.
Rozpoznanie sprawy odbywa się pomimo nieusprawiedliwionego
niestawiennictwa strony 15 . Dowody sąd dopuszcza na wniosek stron,
a w uzasadnionych przypadkach również z urzędu. Tak, jak w każdej
innej sprawie karnej (również cywilnej czy administracyjnej), mogą
pojawić się tzw. fakty notoryjne. Fakty te sąd z urzędu przyjmuje bez
konieczności przedstawiania dowodów na jego poparcie.
„Za notoryjne Kodeks postępowania karnego uznaje również
fakty znane organowi procesowemu z urzędu. Należy jednak
zwrócić na nie uwagę stron. Z urzędu sądowi jest np. znane,
że przeciwko oskarżonemu toczy się w tym sądzie inny
proces albo że świadek był już karany za fałszywe zeznania.
Uznanie faktu za notoryjny powoduje, że może on być
przyjęty bez udowadniania, ale nie wyklucza prowadzenia
dowodu przeciwnego, gdyby strona poddała go
w wątpliwość. Faktom notoryjnym jest poświęcony art. 168
k.p.k.”16.

12

Art. 28 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, op. cit.
Art. 27 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, op. cit.
14
Przedstawiciel podmiotu zbiorowego, którym nie może być oczywiście osoba,
wobec której bezpośrednio toczy się postępowanie, ma relatywnie szerokie
uprawnienia w procesie. Obok nieograniczonego dostępu do akt oraz inicjatywy
dowodowej może brać czynny udział w przesłuchiwaniu. Natomiast gdy jest
powołana na świadka ma prawo do odmowy składania zeznań. Może również
zabrać głos po zamknięciu przewodu sądowego, przed wystąpieniem obrońcy
oskarżonego. Por. art. 21a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
op. cit.
15
Art. 34 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, op. cit.
16
T. Gardocka, Postępowanie karne – podręcznik akademicki, Warszawa 2005
r., s. 115.
13
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Protokoły i dokumenty podlegające odczytaniu na rozprawie można
uznać za ujawnione w całości lub części bez ich odczytywania, chyba, że
któraś ze stron takiego odczytania zażąda17. Od wyroku pierwszej instancji wnioskodawcy i podmiotowi zbiorowemu przysługuje apelacja.
Wyrok w postępowaniu karnym zapada po zakończeniu
przewodu sądowego i wysłuchaniu głosów stron. Jego ogłoszenie
poprzedza narada, która zgodnie z art. 108 k.p.k jest tajna. Bierze w niej
udział skład orzekający oraz protokolant, jeżeli przewodniczący składu
uzna jego obecność za konieczną. W trakcie narady każdy z sędziów
może zaznaczyć przy podpisywaniu sentencji wyroku zdanie odrębne.
Stawia wówczas przy swoim nazwisku litery c.v.s (cum voto separato).
Na mocy art. 115 § 3 k.p.k jest zobligowany do odrębnego uzasadnienia
na piśmie.
„W myśl art. 410 k.p.k. podstawą wyroku może być tylko
całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy.
Wynika z tego, że nie może stać się podstawą wyroku
okoliczność, która nie mogła być ujawniona (np. zeznania
osoby
najbliższej
złożone
w
postępowaniu
przygotowawczym, jeżeli osoba ta odmówiła zeznań na
rozprawie) albo nie została ujawniona, chociaż nie było
przeszkód, uniemożliwiających ujawnienie jej.
Nie można też wydać prawidłowego wyroku, ujawniając
tylko te dowody, które przemawiają za tezą założoną przez
sąd, a innych nie ujawniając”18.
Ustalenie wyroku jest jedną z najtrudniejszych czynności w pracy
sędziego. Może on opierać się tylko na materiale zgromadzonym
w trakcie postępowania sądowego. Jego właściwa i sprawiedliwa ocena
prowadzi do subsumpcji, która nie zawsze okazuje się być oczywista.
Dlatego niezmiernie ważne jest aktywne uczestniczenie strony w procesie.
Wyrok jest przecież wynikiem właściwej oceny faktów i dowodów na ich
potwierdzenie. A jak zostało wspomniane wyżej, za notoryjne sąd może
uznać jedynie te fakty, które są powszechnie znane. Podstawowym
błędem popełnianym przez strony, jest przeświadczenie o tym, że sąd
powinien daną okoliczność znać. Otóż nie. Podstawą wyrokowania mogą
być tylko i wyłącznie ujawnione i potwierdzone dowodami fakty. Od tej
reguły nie ma wyjątków.
17
18

Art. 38 Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych op. cit.
T. Gardocka, .op. cit., s. 211.
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Na złożenie apelacji do sądu drugiej instancji każdy uprawniony
ma czternaście dni od momentu dostarczenia mu wyroku
z uzasadnieniem19.
Kodeks karny zawiera katalog kar 20. Należą do nich: grzywna;
ograniczenie wolności; pozbawienie wolności 21 ; dwadzieścia pięć lat
pozbawienia wolności oraz dożywotnie pozbawienie wolności.
Katalogiem tym posługuje się sędzia orzekając o czynie przestępnym.
W Ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary ustawodawca nie zdecydował się na
wyodrębnienie enumeratywnie katalogu kar. Można wyodrębnić dwie
grupy kar.
„Pierwsza obejmuje środki karne znane Kodeksowi karnemu,
lecz poddane modyfikacji ze względu na szczególny
charakter omawianej odpowiedzialności. Należą do nich:
kara pieniężna (art. 7), przepadek (art. 8) i podanie wyroku
do publicznej wiadomości (art. 9 ust. 1 pkt 6). Z kolei druga
grupa wprowadziła do życia szereg nowych środków
karnych, nie znajdujących odpowiednika w Kodeksie
karnym”22.
Do grupy drugiej należą zakazy. Orzeka się je w latach, na okres od
jednego roku do pięciu lat. Należą do nich: zakaz promocji lub reklamy
prowadzonej działalności, wytwarzanych lub sprzedawanych wyrobów,
świadczonych usług lub udzielanych świadczeń; zakaz korzystania
z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami
publicznymi; całkowity zakaz dostępu do środków publicznych
w przypadku skazania za zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie
przebywających na terenie RP (również w warunkach szczególnego
wykorzystania 23 ); zakaz korzystania z pomocy organizacji między19

Art. 445 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania
karnego… op. cit.
20
Art. 32 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny… op. cit..
21
Kara pozbawienia wolności trwa najkrócej jeden miesiąc, najdłużej piętnaście
lat. Wymierza się ją w w miesiącach i latach. Art. 37 ibidem.
22
D. Habrat, Analiza kar i środków karnych określonych w ustawie o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych. Rok IX, z. 1, Kraków 2005, s. 92.
23
Przez warunki szczególnego wykorzystania, o których mowa w ust. 1, rozumie
się warunki pracy osoby lub osób, którym powierzono wykonywanie pracy z
naruszeniem prawa, uchybiające godności człowieka i rażąco odmienne, w
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narodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem; zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne24. Co do zasady środki karne grupy
drugiej orzekane są fakultatywnie. Istnieje możliwość orzeczenia
kumulatywnego. Wszystkie wymienione powyżej zakazy ze względu na
swój charakter nie dają możliwości orzeczenia ich wobec osób
fizycznych25.
Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu według Kodeksu
karnego
Należy zauważyć, że Kodeks karny w odniesieniu do przestępstw
przeciwko obrotowi gospodarczemu uregulowanych w Rozdziale
XXXVI przewiduje rozszerzenie pojęcia podmiotu:
„Przepis art. 308 KK postanawia, że za przestępstwa
z Rozdziału XXXVI Kodeksu karnego odpowiada jak
dłużnik lub wierzyciel ten, kto zajmuje się sprawami
majątkowymi osoby prawnej, fizycznej, grupy osób lub
podmiotu niemającego osobowości prawnej.
Przepis ten jest nieprecyzyjny, bowiem sugeruje, że ustalona
w nim reguła odnosi się do wszystkich przestępstw z tego
rozdziału. W rozdziale tym są jednak przepisy, które nie
określają podmiotu przestępstwa jako dłużnika lub
wierzyciela. Do nich więc to rozszerzenie kręgu podmiotów
odnosić się nie może”26.
Tak więc w razie przestępstwa odpowiedzialność za działania na
szkodę wierzyciela ponosi zarządca (menadżer), który prowadzi sprawy
majątkowe przedsiębiorcy, który stał się dłużnikiem27.

szczególności ze względu na płeć, w porównaniu z warunkami pracy osób,
którym powierzono wykonywanie pracy zgodnie z prawem, wpływające
zwłaszcza na zdrowie lub bezpieczeństwo osób wykonujących pracę. Art. 10 ust.
3 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769).
24
Wszystkie zakazy wraz z okresem, na jaki mogą zostać orzeczone,
wymienione są w art. 9 Ustawy z dnia 28 października 2002 roku o
odpowiedzialności podmiotów…, op. cit.
25
D. Habrat, Analiza kar i środków karnych…, op. cit. s. 99.
26
L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2013, s. 355.
27
Por. A. Marek, Prawo karne, op. cit., s. 578.
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Spośród przestępstw kodeksowych; tj. stypizowanych
w Kodeksie karnym; rozpoznawanych w sposób ograniczony
w postępowaniu karnym, o czym była mowa wyżej, należy wskazać:


nadużycie zaufania – art. 296 § 1 KK – sprawcą może być każda
osoba zajmująca się sprawami majątkowymi podmiotu
gospodarczego; w tym również urzędnik państwowy.
„Z ujęcia omawianego przepisu wynika, że wbrew jego
usytuowaniu w rozdziale o przestępstwach przeciwko
obrotowi gospodarczemu dotyczy on również interesów
majątkowych poza sferą gospodarczą”28.

Przestępstwo nadużycia zaufania ze względu na wyraźne wskazanie
podmiotu ma charakter indywidualny. Podmiotem jest tutaj każdy, kto
jest zobowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego
organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi
przedsiębiorstwa, spółki lub jednostki organizacyjnej niemającej
osobowości prawnej. Przestępstwo może być wynikiem nadużycia
udzielonych uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Norma obejmuje
wyrządzenie (lub możliwość wyrządzenia) znacznej szkody majątkowej.
Natomiast forma kwalifikowana mówi o szkodzie majątkowej w wielkich
rozmiarach. Kodeks karny definiuje oba typy szkód29, wyznaczając ich
dolne granice odpowiednio na poziomie dwustu tysięcy złotych oraz
jednego miliona złotych. Klauzula niekaralności jest możliwa pod
warunkiem takim, że sprawca przed wszczęciem postępowania karnego
naprawi w całości wyrządzoną szkodę.


niegospodarność – art. 296 § 4 KK – różnica od nadużycia
zaufania dotyczy formy winy. Sprawca działa nieumyślnie.
Górna granica kary pozbawienia wolności jest wówczas obniżona
do lat trzech. Jest to typ uprzywilejowany przestępstwa
nadużycia zaufania.



łapownictwo – art. 296a KK – znamiona przestępstwa
wypełnione zostają przez żądanie, przyjęcie korzyści osobistej
lub majątkowej lub jej obietnicę.

Wskazać należy, że krąg podmiotów obejmuje nie tylko kadrę
kierowniczą, która ma istotny wpływ na podejmowanie zwłaszcza
28

Idem, s. 347.
Art. 115 par. 5 i 6 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny…, op.
cit.
29
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strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie. Podmiotem może być każda
osoba, która ostaje w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy
o dzieło.
„Warunkiem penalizacji jest, aby zachowanie sprawcy:
1)
mogło wyrządzić jednostce organizacyjnej, w której jest
zatrudniony lub z którą związana jest pełniona przez niego
funkcja, szkodę majątkową;
2)

miało postać czynu nieuczciwej konkurencji;

3)
stanowiło niedopuszczalną czynność preferencyjną na
rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia”30.


oszustwo kredytowe lub subwencyjne – art. 297 KK – polega na
wykorzystaniu podrobionego, przerobionego lub nierzetelnego
dokumentu lub oświadczenia w celu uzyskania kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji lub zamówienia publicznego.

Dokument przedkładany bankowi, firmie pożyczkowej, organowi lub
instytucji dysponującej środkami publicznymi w świetle art. 297 KK
musi być fałszywy (podrobiony) lub prawdziwy, ale nierzetelny, czyli nie
przedstawiający faktycznej sytuacji finansowej sprawcy. Karze podlega
również ten, kto wiedząc o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na
wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia
finansowego lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego
korzystania z instrumentu płatniczego, nie poinformował właściwego
podmiotu.
„W wypadku gdy sprawca wyłudzi kredyt, pożyczkę
pieniężną, gwarancję, subwencję itp., działając w powziętym
z góry zamiarze ich niespłacenia, przyjąć należy podstawę
do kumulatywnej kwalifikacji art. 297 § 1 i art. 286 § 1 KK,
mimo że rodzi to wątpliwości, czy działanie odpowiadające
de facto usiłowaniu wyłudzenia nie zostaje „pochłonięte”
przez dokonane wyłudzenie. Jednak tylko kumulatywna
kwalifikacja oddaje pełną charakterystykę popełnionego
przestępstwa”31.

30

A. Marek, Prawo karne, op. cit., s. 563.
Idem, s. 569.

31
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oszustwo ubezpieczeniowe – art. 298 KK – jest to świadome
wyłudzenie świadczenia odszkodowawczego od instytucji
ubezpieczeniowej poprzez celowe spowodowanie zdarzenia
będącego podstawą do wypłaty odszkodowania.

Jakkolwiek samo pozorowanie zdarzenia dające podstawę do
odszkodowania nie jest co do zasady karalne, to złożenie wniosku
o odszkodowanie w wyniku upozorowanego zdarzenia wypełniać będzie
znamiona usiłowania oszustwa. Wypłata zaś odszkodowania na
podstawie złożonego wniosku w oparciu o upozorowane zdarzenie jest
traktowana jako oszustwo dokonane.


pranie brudnych pieniędzy – art. 299 KK – przepis wylicza
określone działania w stosunku do pieniędzy lub innych wartości,
które uniemożliwiają stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia
lub miejsca umieszczenia.
„Przestępstwo to polega na przyjmowaniu, przenoszeniu
własności lub posiadania, przekazywaniu lub wywożeniu za
granicę środków płatniczych lub papierów wartościowych
pochodzących z zorganizowanej przestępczości albo na
innych działaniach, które mogą udaremnić stwierdzenie ich
przestępnego pochodzenia, wykrycie albo orzeczenie
przepadku. Chodzi więc o działania mające na celu
wprowadzenie do legalnego obrotu pieniędzy i papierów
wartościowych
pochodzących
z
zorganizowanej
przestępczości (ich „legalizację”)”32.

Przedmiotem czynu zabronionego mogą być również prawa majątkowe
oraz mienie ruchome i nieruchome pochodzące z przestępstwa.
Obligatoryjnie sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących
bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa lub ich równowartość,
chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.


współdziałanie w praniu brudnych pieniędzy – art. 299 § 2 KK –
sprawcą w tym wypadku jest pracownik banku lub osoba
działająca w imieniu banku lub innej instytucji mającej
obowiązek rejestracji transakcji, który przyjmuje pieniądze, inne
wartości lub świadczy usługi mające na celu uniemożliwienie
stwierdzenia przestępnego pochodzenia tych środków.

32

Idem, s. 582.
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Kara za współdziałanie przy praniu brudnych pieniędzy ma zakres taki,
jak w przypadku sprawcy (od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia
wolności). Wypełnienie przesłanek przestępstwa stanowi również
świadczenie innych usług mających na celu ukrycie przestępnego
pochodzenia przyjmowanych środków lub usług w zabezpieczeniu przed
zajęciem.


udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela przez
dłużnika – art. 300 KK – sprawca ukrywa, usuwa, zbywa,
darowuje niszczy, uszkadza, rzeczywiście lub pozornie obciąża
składniki swojego majątku.

Warunkiem musi być grożąca dłużnikowi niewypłacalność lub upadłość.
Prawdopodobieństwo niewypłacalności musi mieć znamiona realności
i bliskości. Zastosowanie znajdzie w tym przypadku instytucja
rozszerzenia podmiotu w świetle art. 308 KK, co oznacza, że
odpowiedzialność ponosi również zarządca (menadżer) majątku dłużnika.
Ściganie przestępstwa odbywa się na wniosek dłużnika, chyba, ze
pokrzywdzonym jest Skarb Państwa. Wówczas ściganie następuje
z urzędu.


prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej w sposób
nierzetelny lub niezgodny z prawdą albo nieprowadzenie jej
w ogóle – art. 303 KK – znamiona przestępstwa wypełnione są,
gdy sprawca działa w celu wyrządzenia szkody majątkowej
osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej
niemającej osobowości prawnej.

Karze pozbawienia wolności do lat trzech podlega również ten, kto
wyrządzając szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce
organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej niszczy, usuwa, ukrywa,
przerabia lub podrabia dokumenty dotyczące działalności gospodarczej.


lichwa – art. 304 KK – polega na wyzyskaniu przymusowego
położenia osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej
niemającej osobowości prawnej przez zawarcie umowy
nakładającej obowiązek niewspółmiernego świadczenia ze
świadczeniem wzajemnym.

Niekorzystny charakter umowy jest wystarczającą
wypełniającą znamiona przestępstwa. Należy wskazać, że

przesłanką

„zgoda pokrzywdzonego nie wyłącza tu odpowiedzialności
karnej. Jest to przestępstwo umyślne, a więc sprawca musi
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mieć świadomość istnienia przymusowej sytuacji lub
przewidywać taką możliwość i godzić się na to, że jego czyn
jest jej wykorzystaniem”33.


udaremnienie lub utrudnienie przetargu publicznego – art. 305
KK – sprawca działa w sposób dowolny. Może celowo
wprowadzać w błąd, zatajać istotne dla uczestników informacje
albo usiłować przekupywać innych uczestników celem
osiągnięcia korzyści majątkowej.

Jest przestępstwem kierunkowym, to znaczy sprawca działa w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej lub na szkodę właściciela mienia albo
osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.


usuwanie lub fałszowanie oznaczeń towaru – art. 306 KK – jest
działaniem na szkodę konsumentów.

Warunkiem zakwalifikowania tego przestępstwa jest przeznaczenie
towaru do sprzedaży lub przekazania konsumentowi, w inny niż sprzedaż,
sposób.
Podsumowanie
Norm o charakterze sankcjonującym i sankcjonowanym,
odnoszących się do szeroko rozumianej działalności gospodarczej, jest
w polskim systemie prawnym wiele. Nie chodzi jednak o to, by je
wszystkie znać. Znacznie bardziej istotne jest, aby mieć świadomość ich
funkcjonowania. Wolą ustawodawcy tworzącego przepisy karne nigdy
nie jest wprowadzanie poczucia niepewności czy strachu. Warto
zaznaczyć, że uregulowanie; w tym również pod groźbą określonych
sankcji; wielu sytuacji, z jakimi mają do czynienia przedsiębiorcy,
prowadzi do uniknięcia często dużo poważniejszych konsekwencji
nierozważnych decyzji.
Polskie prawo cechuje znaczna rozpiętość. Aby dobrze poznać
charakter danej sprawy trzeba sięgać do wielu różnych ustaw, kodeksów.
Powyższe rozważania zostały oparte na dwóch, które wydają się być
najważniejsze dla każdego przedsiębiorcy. Pierwsza z nich to Kodeks
karny, który bezpośrednio wskazuje czyny zabronione i konsekwencje,
jakie grożą każdemu, kto się ich dopuszcza. Druga natomiast ma
znaczenie szczególne dla podmiotów gospodarczych. Poza wskazaniami
sankcjonowanych czynów zabronionych reguluje kwestie postępowania
33

L. Gardocki, Prawo karne, op. cit., s. 354.
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sądowego w przypadku zaistnienia czynu penalizowanego. Oczywiste
jest, że rola profesjonalnego pełnomocnika jest nieoceniona. Niemniej
jednak świadomość przebiegu postępowania i kolejnych kroków, jakie
należy podejmować w celu osiągnięcia oczekiwanych czy założonych
rezultatów odgrywa istotną rolę. Prawidłowe i w miarę możliwości
najpełniejsze zgromadzenie materiału dowodowego, a następnie aktywne
uczestniczenie w procesie jest jednym z elementów drogi do celu.
Krótka charakterystyka wybranych przestępstw przeciwko
obrotowi gospodarczemu ma na celu budowę i utrwalanie świadomości
i prawidłowych zachowań w działalności gospodarczej. Niejednokrotnie
czyny zabronione są wynikiem błędu lub niedopatrzenia. Niemniej
jednak pogłębiana wiedza pozwoli ich unikać i prowadzić
przedsiębiorstwo w sposób jak najbardziej oczekiwany przez każdego
z uczestników obrotu gospodarczego, a co za tym idzie, w sposób
przynoszący najlepsze możliwe wyniki ekonomiczne.
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Działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług
cmentarnych i pogrzebowych w Polsce – wybrane
aspekty prawne
Economic activity in scope of cemetary an funeral services in
Poland - selected legal aspects

Abstrakt
Działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług
cmentarnych i pogrzebowych, pomimo swojej specyfiki, nie jest szerzej
uregulowana w prawie Polskim. Jednakże można dostrzec pewne
ograniczenia, które związane są ze stawianymi przez prawo wymogami
technicznymi przy postępowaniu ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, ich
przechowywaniu, czy też transporcie. Regulacje tej problematyki oparte
są na przepisach archaicznej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
które nie przystają do współczesnych metod pochówku. Dlatego docenić
należy działalności organizacji zrzeszających przedsiębiorców branży
pogrzebowej, które próbują same wyznaczyć pewne standardy
wykonywania tej działalności gospodarczej i uzupełnić brak
odpowiednich przepisów.
Słowa kluczowe:
prawo funeralne, przedsiębiorcy pogrzebowi, zwłoki, pochówek
Abstract
Economic activity in scope of cemetery and funeral services
despite its specifics is not widely regulated by polish law. However you
can see some restrictions related to
technical requirements for
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proceedings with corpses and human remains, their storage or transport,
set by law. Regulations of this problem are based on the archaic laws
about cemeteries and burial that do not fit contemporary burial methods.
That is why we should recognize the activities of organizations that
associate morticians that try to set some standards in that field and to
complement the absence of relevant.
Key words:
funeral law, morticians, corpses, burial
1. Zagadnienia wprowadzające
W polskim systemie prawnym, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia
2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej1, działalnością
gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana,
handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie
kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły. Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności Gospodarczej 2 w sekcji S – Pozostała działalność usługowa, w dziale 96, podklasa 96.03.Z została ujęta jako
„pogrzeby i działalność pokrewna”. Podklasa ta obejmuje:
1) grzebanie i kremację zwłok ludzkich i zwierzęcych oraz usługi
powiązane:
- przygotowanie zwłok do pochówku lub kremacji, balsamowanie zwłok,
- usługi zakładów pogrzebowych,
- przeprowadzenie pogrzebu lub kremacji,
- wynajmowanie przygotowanego miejsca w domach pogrzebowych,
2) dzierżawę lub sprzedaż grobów,
3) opiekę i utrzymywanie grobów i mauzoleów.
1

Ustawa z dnia 4 VII 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst
jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829).
2
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 XII 2007 roku w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (Dz.U. Nr 251, poz. 1885).
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Zakres usług związanych z chowaniem zmarłych, wynikających
z powyższego zestawienia jest zatem bardzo szeroki. Usługi te obejmują
także m.in. działalność handlową (sprzedaż wszelkiego rodzaju towarów
takich jak trumna, urna, stroje itp.) oraz budowlaną (budowa grobu
murowanego)3.
Usługi związane z chowaniem zmarłych można podzielić na
usługi cmentarne i usługi pogrzebowe. Podział ten i zaliczenie
poszczególnych usług do kategorii usług cmentarnych albo
pogrzebowych był przyczyną wielu sporów przedsiębiorców branży
funeralnej z uwagi na nadużycia prowadzące do ograniczania
konkurencji. Usługi cmentarne to usługi związane z utrzymaniem
cmentarza i zarządzaniem nim, które obejmują czynności porządkowe
(np. utrzymanie czystości, konserwacja urządzeń cmentarnych),
czynności związane z rozbudową infrastruktury cmentarza oraz
czynności typowo administracyjne (np. nadzór architektonicznourbanistyczny, sanitarny, porządkowy, prowadzenie ksiąg, udostępnienie
infrastruktury cmentarza). Natomiast do usług pogrzebowych należą
przygotowanie zwłok, miejsca na cmentarzu, wykonywanie (kopanie
i zasypywanie) grobu, transport i pochówek z asystą pogrzebową,
uformowanie grobu, ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich, murowanie
komór grobowych. Rynek usług cmentarnych jest zamknięty na
konkurencję, w Polsce przyjęto monopol faktyczny w świadczeniu tych
usług. Jest to związane z tym, że w Polsce nie ma cmentarzy prywatnych.
Właścicielem cmentarza jest gmina lub instytucja wyznaniowa np.
parafia. Jednakże właściciel cmentarza może przekazać swoje wszystkie
uprawnienia właścicielskie lub ich część innemu podmiotowi, który
będzie mógł organizować usługi cmentarne. W praktyce często
dochodziło do przekazania tych uprawnień przedsiębiorcy świadczącemu
usługi pogrzebowe, które wykonywane są na rynku otwartym na
konkurencję. Wykonywał on zatem zarówno usługi pogrzebowe, jak
i cmentarne. Prowadziło to do uzyskiwania przez takiego przedsiębiorcę
pozycji monopolistycznej i częstych nadużyć na rynku usług
pogrzebowych, gdyż ograniczał on konkurencję pozostałym
przedsiębiorcom branży pogrzebowej np. poprzez zastrzeganie sobie
wyłącznego prawa do kopania grobów, uzasadniając takie działanie tym,
że kopanie grobu należy do usług cmentarnych. Ostatecznie organy
3

B. Rakoczy, Działalność gospodarcza w zakresie usług pogrzebowych, [w:]
Prawo pogrzebowe. Artykuły problemowe i przepisy prawne, red. J.
Gręźlikowski, Kutno 2005, s. 11.
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ochrony konkurencji rozstrzygnęły spór zaliczając usługę kopania grobu
do usług pogrzebowych, a więc usług wykonywanych na rynku otwartym
na konkurencję4.
Działalność gospodarcza, polegająca na świadczeniu usług
cmentarnych i pogrzebowych jest, pomimo swojej specyfiki,
działalnością wolną, nie jest objęta prawnymi ograniczeniami
podmiotowymi - może być wykonywana przez wszystkie kategorie
przedsiębiorców5.
Mimo, że działalność ta nie jest reglamentowana, to można
dostrzec pewne ograniczenia, które związane są ze stawianymi przez
prawo wymogami technicznymi przy postępowaniu ze zwłokami
i szczątkami ludzkimi, ich przechowywaniu, czy też transporcie i które de
facto warunkują możliwość świadczenia określonych usług. Jednakże są
to ograniczenia o charakterze przedmiotowym, wprowadzone dla
ochrony bezpieczeństwa sanitarnego z uwagi na możliwość negatywnego
oddziaływania zwłok i szczątków ludzkich na zdrowie i życie ludzkie
oraz na środowisko, a także ze względów kulturowych i religijnych 6 .
Samo wykonywanie działalności gospodarczej w tym zakresie nie jest
regulowane, dlatego żeby ująć tę działalność w pewne ramy prawne,
należy przeanalizować szereg przepisów, dotyczących wspomnianych
powyżej wymogów związanych z obchodzeniem się ze zwłokami
i szczątkami ludzkimi.
2. Wymogi prawne wpływające na sposób wykonywania usług
cmentarnych i pogrzebowych
Na początku rozważań trzeba określić co należy rozumieć,
w świetle prawa polskiego, przez pojęcie zwłok i szczątków ludzkich.
Pojęcia te nie zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 31 stycznia 1959

4

P. Adamczewski, Świadczenie usług cmentarnych i pogrzebowych. Obowiązki
zarządcy cmentarza w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
Warszawa 2014, s. 10-15.
5
T. Kocowski, Działalność gospodarcza zakładów i przedsiębiorców w
dziedzinie świadczenia usług pogrzebowych, [w:] Non omnis moriar: osobiste i
majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, red. J.
Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut, Wrocław 2015, s.
435.
6
Ibidem, s. 429.
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roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych7, pomimo że ustawa ta wielokrotnie się nimi posługuje. Określenie pojęcia zwłok ludzkich zawarte
jest z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku
w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi 8, zgodnie
z którym za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo
urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży. Określenie „bez względu
na czas trwania ciąży” zostało dodane rozporządzeniem zmieniającym
z końca 2006 roku 9 z mocą obowiązującą od 20 stycznia 2007 roku.
Dodanie wskazanego określenia miało na celu ostateczne rozwianie
wątpliwości, co do możliwości pochowania zwłok dzieci poronionych,
nawet we wczesnym stadium ciąży. Nadało to wymiaru osobowego
biomedycznym określeniom takim jak „embrion”, czy „płód” 10. W zakresie przedmiotowym rozporządzenia, który zakreślony został
w § 1, wskazano, że rozporządzenie określa m.in. pojęcie „zwłok”,
natomiast nie wspomniano o definicji szczątków ludzkich. Pomimo tego,
definicję taką można wyprowadzić z § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie
z którym przepisy dotyczące postępowania ze zwłokami stosuje się
odpowiednio (z pewnymi zastrzeżeniami) do postępowania ze szczątkami
ludzkimi, będącymi:
- popiołami powstałymi w wyniku spopielenia zwłok,
- pozostałościami zwłok, wydobytych przy kopaniu grobu lub w innych
okolicznościach,
- częściami ciała ludzkiego, odłączonymi od całości.
Wymogi postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, ich
przechowywania, transportu, a także wymogi związane z grobami,
warunkują sposób wykonywania działalności gospodarczej przez
przedsiębiorców branży funeralnej, ponieważ de facto to oni wykonują
większość czynności od chwili zgonu do momentu pochowania.
Pracownicy zakładów pogrzebowych muszą zatem wykonywać czyn7

Ustawa z dnia 31 I 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.
Dz.U. z 2017 r. poz. 912).
8
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 XIII 2001 roku w sprawie
postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz. 1783).
9
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 XII 2006 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z
dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 1, poz. 10).
10
M. Żelichowski, Pochowanie dzieci martwo urodzonych – aspekt prawny,
„Życie i Płodność” 2010, nr 1, s. 53.
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ności w sposób przez prawo nakazany, gdyż ich nieprzestrzeganie może
zagrozić bezpieczeństwu sanitarnemu.
Rozporządzenie określające sposób postępowania ze zwłokami
i szczątkami ludzkimi charakteryzuje się szczegółowymi przepisami,
często o charakterze technicznym. Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia,
niezwłocznie po zgonie, zwłoki należy umieścić w miejscu chłodnym
oraz zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Ma to zapobiec rozkładowi
zwłok, w wyniku którego może dojść do uwalniania się substancji
niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego. W celu wstrzymania
rozkładu zwłok, można stosować także różnego rodzaju środki
utrwalające.
Większą ostrożność przedsiębiorcy pogrzebowi muszą zachować
w odniesieniu do zwłok osób zmarłych na niektóre choroby zakaźne,
wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001
roku w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których
stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami
osób zmarłych na te choroby11. Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie
postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, w pomieszczeniu,
gdzie przechowuje się zwłoki takiej osoby nie powinni przebywać ludzie,
a dotykać te zwłoki można jedynie w celu owinięcia ich płótnem
nasyconym płynem dezynfekcyjnym i złożenia w trumnie wyłożonej
5-cm warstwą substancji płynochłonnej. Trumnę trzeba również obmyć
z zewnątrz takim płynem. Następnie na trumnę zakłada się worek foliowy
z tworzywa, które jest nieprzepuszczalne i odporne na uszkodzenia, po
czym przewozi na cmentarz, gdzie zwłoki muszą być pochowane w ciągu
24 godzin od chwili zgonu. Później worek trzeba spalić, a pomieszczenie
w którym zwłoki przebywały, środek transportu oraz wszystkie rzeczy
z jakimi mogły mieć kontakt trzeba odkazić. Podobne środki ostrożności
należy zachować względem zwłok osoby zmarłej na inną chorobę
zakaźną, która powoduje obowiązek hospitalizacji, a nie jest umieszczona
we wspomnianym wykazie. Jednak w takim przypadku nie ma
11

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 XII 2001 roku w sprawie wykazu
chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga
szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. Nr
152, poz. 1742). Są to: cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma,
gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik,
wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.
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obowiązku zawijania zwłok w płótno nasączone płynem
dezynfekcyjnym, zabezpieczenia trumny workiem foliowym oraz
pochowania zwłok przed upływem 24 godzin od chwili zgonu.
W trumnie przedsiębiorcy pogrzebowi nie mogą umieszczać
zwłok więcej niż jednej osoby dorosłej, matki z dzieckiem martwo
urodzonym albo zwłok dwojga dzieci do lat 6. Po złożeniu zwłok do
trumny i przymocowaniu wieka, nie wolno trumny już otwierać.
Warunki i sposób przechowywania zwłok są regulowane przede
wszystkim w § 3 ust. 6-9 oraz w § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie przechowywania zwłok
i szczątków12. Zgodnie z nimi domy przedpogrzebowe lub kostnice powinny posiadać wydzielone pomieszczenia do przechowywania zwłok,
wyposażone w urządzenia do stałego pomiaru temperatury. Zwłoki i
szczątki nie powinny być przechowywane w kostnicy dłużej niż 24
godziny, chyba że temperatura w takim pomieszczeniu nie przekracza
10°C, wówczas mogą być przechowywane do 72 godzin. Zwłoki
i szczątki złożone w domu przedpogrzebowym należy przechowywać
w temperaturze nie przekraczającej 10°C. Jeżeli stan zwłok wskazuje, że
zgon nastąpił przed 72 godzinami, to powinno się je umieścić w chłodni
lub urządzeniu chłodniczym (stała temperatura takiego urządzenia nie
powinna być wyższa niż 4°C). Domy przedpogrzebowe i kostnice trzeba
zabezpieczyć przed dostępem zwierząt, zwłaszcza gryzoni i owadów.
W celu transgranicznego przewozu zwłok, co do zasady,
wymagane jest pozwolenie wydane przez odpowiedni organ. Uzyskanie
takiego pozwolenia leży w gestii rodziny, osób uprawnionych do
pochówku, jednakże przedsiębiorcy pogrzebowi powinni dokonać usługi
transportu zwłok lub szczątków ludzkich po uprzednim sprawdzeniu
takiego pozwolenia, w celu zweryfikowania czy transport taki jest
prawnie dopuszczalny. Przewóz zwłok i szczątków ludzkich w granicach
Rzeczypospolitej Polskiej jest od 2008 r. znacznie ułatwiony. Obecnie
taki przewóz inną formą niż koleją, samolotami, czy statkami (a więc
głównie pojazdami drogowymi) nie wymaga żadnego specjalnego
pozwolenia. Przed 2008 r. bez pozwolenia, inną formą niż wskazane
powyżej, można było przewozić zwłoki i szczątki na odległość nie
większą niż 60 km albo bez względu na odległość w obrębie gminy,
w której nastąpił zgon. Wymóg uzyskania pozwolenia utrzymano jedynie
12

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 III 2011 roku w sprawie
przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U. Nr 75, poz. 405).
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na przewóz koleją, samolotami i statkami. Mimo, że ustawa nie nakazuje
korzystania z usług przedsiębiorców pogrzebowych przy przewozie
zwłok, to jednak wymogi techniczne jakie musi spełniać środek
transportu sprawiają, że w rzeczywistości przedsiębiorcy branży
funeralnej są jedynymi podmiotami dysponującymi odpowiednio
przystosowanymi pojazdami.
Przewóz powinien odbyć się warunkach zapewniających
odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu, o czym
stanowi art. 14 ust. 6 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Natomiast w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie postępowania
ze zwłokami i szczątkami ludzkimi znajduje się na ten temat wzmianka
w § 10, zgodnie z którym przewożenie zwłok jest dozwolone specjalnie
do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi. Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania
pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich 13
reguluje wymagania techniczne i sanitarne jakie musi spełniać środek
transportu drogowego. Jednakże większość tych przepisów stosuje się
także odpowiednio do środków transportu kolejowego, lotniczego
i wodnego.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie wydawania pozwoleń
i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich, środek transportu
drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich
powinien być trwale oznakowany, w sposób wskazujący na jego
przeznaczenie. Kabina kierowcy musi być odizolowana od części
przeznaczonej na zwłoki lub szczątki. Podłoga w tej części powinna być
wykonana z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie
środków dezynfekujących. Ponadto środek transportu musi posiadać
zabezpieczenia, które uniemożliwiają przesuwanie się trumny lub
pojemnika na zwłoki podczas przewozu oraz wydzielone miejsce
przeznaczone do przechowywania środków dezynfekujących, sprzętu
myjąco-czyszczącego i jednorazowych rękawic ochronnych. W części
przeznaczonej do przewozu zwłok lub szczątków ludzkich nie wolno
montować miejsc siedzących. Część tę należy zdezynfekować po każdym
transporcie. Przepisy są tak szczegółowe, że zabraniają nawet
zewnętrznego mycia środka transportu drogowego przeznaczonego do

13

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 XII 2007 roku w sprawie
wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
(Dz.U. Nr 249, poz. 1866).
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transportu zwłok i szczątków w miejscach przypadkowych, czy
prowizorycznie zorganizowanych myjniach.
Przewożenie zwłok i szczątków (innych niż prochy) jest
niezwykle niebezpieczne, stąd tak rygorystyczna i szczegółowa regulacja.
Mniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa sanitarnego są prochy
uzyskane w wyniku kremacji, dlatego też przepisy o ich przewozie są
bardziej liberalne. Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków
ludzkich, prochy ludzkie mogą być przewożone dowolnym środkiem
transportu, jednak muszą być umieszczone w szczelnym i odpornym na
uszkodzenia pojemniku, a transport musi odbyć się z ich poszanowaniem.
W związku z czym do przewozu prochów ludzkich nie jest wymagany
specjalnie przystosowany środek transportu, a co za tym idzie, nie trzeba
w takim przypadku korzystać z usług przedsiębiorcy branży
pogrzebowej.
Przedsiębiorcy pogrzebowi, zajmują się również kremacją zwłok
lub szczątków ludzkich, która jest w Polsce coraz bardziej popularna. Na
dzień 28 marca 2017 roku funkcjonowały w Polsce 52 krematoria 14 .
W Polsce skremować zwłoki można po stwierdzeniu zgonu i jego
przyczyny w karcie zgonu zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego
o jego zarejestrowaniu, a jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że
przyczyną zgonu było przestępstwo, to dodatkowo wymagane jest
zezwolenie prokuratora (art. 11 ust. 6 i 9 ustawy z 1959 r.).
Uprawnionymi do dokonania kremacji są osoby wskazane zgodnie z wolą
zmarłego, a jeśli zmarły za życia takich osób nie wskazał, to
uprawnionymi są osoby posiadające prawo do pochowania zwłok,
o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmarłych. Z dokonanej kremacji sporządza się protokół, który wydaje się
wraz z urną15. Przedsiębiorcy powinni sprawdzać, czy usługę kremacji
zleca osoba uprawniona do pochowania zwłok, ponieważ jeśli dokonuje
tego osoba nieuprawniona, może dojść do naruszenia dóbr osobistych
osób uprawnionych. Ponadto powinni odmówić kremacji jeśli zachodzi

14

Strona internetowa Krzysztofa Wolickiego – przedsiębiorcy pogrzebowego,
prezesa
zarządu
Polskiego
Stowarzyszenia
Pogrzebowego,
www.krzysztof.waw.pl, Krematoria w Polsce, dostęp: 21.06.2017.
15
P. Lewandowski, Problematyka kremacji zwłok i pochówku prochów we
Włoszech i w Polsce. Analiza prawnoporównawcza, „Prawo i Kościół” 2014, t.
6, s. 129.

255

P. Kowalczyk: Działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług cmentarnych i
pogrzebowych w Polsce – wybrane aspekty prawne

uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, a nie
ma pisemnego zezwolenia prokuratora.
Przedsiębiorcy pogrzebowi, po wydaniu osobie uprawnionej urny
z prochami powinni taką osobę pouczyć o konieczności pochowania
prochów w sposób przewidziany przez prawo. Brak jakiejkolwiek
kontroli od momentu wydania urny z prochami osobie uprawnionej
sprawia, że dochodzi często do łamania przepisów ustawy z 1959 r.,
ponieważ kremacja zwłok nie jest formą pochówku przewidzianą przez
prawo polskie, wbrew utożsamianiu kremacji jako konkurencyjnej dla
inhumacji formy pochówku. W Polsce kremacja jest jedynie
przetworzeniem zwłok ludzkich w popiół, mający status szczątków
ludzkich, który następnie należy pochować w odpowiedni sposób zgodnie
z prawem.
Postęp nauki umożliwił w połowie XX w. produkcję
syntetycznych diamentów. Na początku XXI w. zaczęto wytwarzać
syntetyczne diamenty z prochów ludzkich i zyskały one za oceanem dużą
popularność16. Diamenty można wytworzyć również z włosów zmarłego.
Oferta wytworzenia diamentu z popiołów uzyskanych z kremacji
dostępna jest również w Polsce i wzbudza wiele kontrowersji. Nasuwa
wiele wątpliwości odnośnie takiej praktyki na gruncie prawa polskiego.
Trudno wskazać na łamanie prawa, przez przedsiębiorcę,
związane z wytwarzaniem syntetycznego diamentu z prochów ludzkich.
Z całą pewnością nie popełnia on przestępstwa znieważenia zwłok z art.
262 § 1 kodeksu karnego, które zgodnie z orzecznictwem musi być
działaniem o charakterze umyślnym i związane musi być z wyrażaniem
braku szacunku należnego zmarłemu17.
Jak już wskazano, prawo polskie nakazuje prochy ludzkie
w odpowiedni sposób pochować. Zamawiający diament musi na ten cel
przeznaczyć odpowiednią ilość prochów, przez co uchybia przepisom
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i podlega karze aresztu lub
grzywny. Jednak po przekazaniu urny osobie uprawnionej, państwo nie
16

O początkach produkcji diamentów z prochów ludzkich szerzej w: E.
Domańska, Biżuteria ze zwłok. Z prochu powstałeś, w diament się obrócisz!,
Wprost 2004, nr 1113, s. 82; Diatanaty. Prochy, diamenty i metafizyka
obecności, „Czas Kultury” 2005, nr 3-4, s. 51-61.
17
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2004 r. II Aka
374/03, LEX nr 119970.
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ma praktycznie żadnej kontroli nad tym, co się dalej dzieje z prochami.
Odsypanie ich niewielkiej ilości i przeznaczenie na transmutację
w diament jest w praktyce nie do wykrycia, zwłaszcza że pozostała część
często jest pochowana w sposób prawem przewidziany. W przypadku
przeznaczenia kosmyka włosów zmarłego wydaje się, że naruszenie
przepisów ustawy nie występuje. Wydaje się, ponieważ trudno określić
status odciętego kosmyka włosów od zmarłego. Czy są to szczątki?
Zgodnie z polskim prawem szczątkami są m.in. części ciała ludzkiego
odłączone od całości. Zakwalifikowanie włosów jako części ciała na
gruncie prawa pogrzebowego wiązałoby się z kuriozalnymi sytuacjami
np. zakłady pogrzebowe, które przygotowując zwłoki do pochówku
często nadają im pewnej estetyki np. przycinając włosy czy zarost,
łamałyby tym samym prawo.
Przedsiębiorcy pogrzebowi muszą znać również szczegółową
regulację dotyczącą usług cmentarnych w zakresie grobów ziemnych
i murowanych oraz prowadzenia ksiąg cmentarnych. Znajomość tych
przepisów i ich przestrzeganie jest istotne zwłaszcza w kontekście
rozstrzygnięcia przez organy ochrony konkurencji, iż usługa kopania
grobów należy do usług pogrzebowych, a nie cmentarnych. Jest to zatem
usługa świadczona na rynku otwartym na konkurencję.
Pochówek w grobie ziemnym albo murowanym to najbardziej
popularne formy chowania zwłok w Polsce. Zgodnie z art. 12 ust.
3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych groby ziemne i murowane
muszą znajdować się na cmentarzu. Jest to tzw. przymus cmentarny,
który nakazuje chowanie w grobach jedynie na cmentarzu, pochówek
w grobie ziemnym lub murowanym poza cmentarzem stanowi naruszenie
prawa. Słusznie wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia
19 maja 1997 r., sygn. SA/Ka 1717/9518, że nie jest dopuszczalne grzebanie zmarłych na prywatnych posesjach, ponieważ groby ludzkie mogą
być usytuowane wyłącznie na cmentarzach. Przedsiębiorca pogrzebowy
nie może świadczyć usług w sposób, który prowadziłby do złamania
prawa. Nie może budować grobu i organizować inhumacji
w miejscu innym niż na cmentarzu.
Definicje grobów ziemnego i murowanego zawiera
§ 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku
w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne
18

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 1997 r., sygn.
SA/Ka 1717/95, LEX nr 31331.
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miejsca pochówku zwłok i szczątków19. Zgodnie ze wskazaną regulacją
grób ziemny to dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami
lub urnę i zasypuje ziemią, natomiast grób murowany to dół, w którym
boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze
zwłokami lub urnę. Ponadto grób ziemny lub murowany może być
również grobem rodzinnym, czyli grobem przeznaczonym do składania
dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn.
Kwestia grobów ziemnych i murowanych została bardzo
szczegółowo uregulowana. Rozporządzenie normuje wymiary grobów ze
względu na swoje przeznaczenie (§ 10 rozporządzenia). Jeśli w grobie ma
być złożona trumna ze zwłokami dziecka do lat 6 i jest to grób
pojedynczy (przeznaczony dla jednej trumny ze zwłokami), to grób
powinien mieć 1,2 m długości, 0,6 m szerokości oraz 1,2 m głębokości.
Pojedyncze groby dla zwłok dzieci powyżej 6 roku życia oraz dla
dorosłych powinny mieć 2 m długości, 1 m szerokości oraz
1,7 m głębokości. Natomiast jeśli grób ziemny ma być przeznaczony dla
jednej urny, to powinien mieć 0,5 m długości i szerokości oraz
0,7 m głębokości. Nieco większe wymiary muszą mieć groby murowane.
W ich przypadku nie ma rozróżnienia na przeznaczenie dla zwłok
dziecka, czy osoby dorosłej. Pojedyncze groby murowane powinny mieć
2,2 m długości, 0,8 m szerokości oraz głębokości. Jeżeli w grobie
murowanym ma być złożona urna z prochami, to wymiary takiego grobu
są analogiczne jak w przypadku grobu ziemnego przeznaczonego na
pochowanie urny. W przypadku przeznaczenia grobu murowanego na
kilka urn, grób taki powinien mieć wielkość nie większą niż grób
murowany przeznaczony na trumnę ze zwłokami. Oczywiście groby nie
muszą być pojedyncze (§ 11 rozporządzenia), mogą być przeznaczone
dla większej liczby zwłok. Można chować zwłoki piętrowo. W takim
przypadku groby musza być odpowiednio głębsze a każda trumna
oddzielona albo warstwą ziemi o grubości 0,3 m albo murem lub
betonem zbrojonym o grubości co najmniej 0,06 m. Maksymalna
głębokość grobu uzależniona jest od głębokości wód gruntowych.
Między najwyższym poziomem wód gruntowych a dnem grobu musi
istnieć co najmniej 0,5 m odległości. Można również tworzyć groby
przeznaczone do chowania kilku zwłok na tym samym poziomie.
Wymiary grobu przeznaczonego dla zwłok dwóch osób na tym samym
19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 III 2008 roku w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku
zwłok i szczątków (Dz.U. Nr 48, poz. 284).

258

P. Kowalczyk: Działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług cmentarnych i
pogrzebowych w Polsce – wybrane aspekty prawne

poziomie wynoszą dla grobu ziemnego 2 m długości oraz
1,8 m szerokości. Jeśli grób ma być przeznaczony dla więcej niż dwóch
zwłok osób chowanych na tym samym poziomie, wówczas trzeba
dokonać prostej matematyki, dodając do wymiarów grobu
jednopoziomowego dla dwóch osób dodatkowe 0,2 m odstępu między
kolejnymi zwłokami oraz 0,8 m przeznaczonego na kolejne zwłoki.
W przypadku grobów murowanych jednopoziomowych dla wielu osób,
grób taki powinien składać się z komór przeznaczonych dla każdych
zwłok o wymiarach: 2,2 m długości, 0,8 m szerokości oraz
0,8 m głębokości dla każdej z komór. Na grobach można ustawiać
nagrobki nie przekraczające rozmiarami wielkości grobu lub usypywać
pagórek ziemi, a między grobami musi być zapewnione przejście
o szerokości co najmniej 0,5 m.
W § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi ustalono, że
ekshumacja jest dopuszczalna w okresie od 16 października do
15 kwietnia oraz przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych.
Jednak właściwy inspektor sanitarny może zezwolić na dokonanie
ekshumacji w innym czasie przy jednoczesnym zastosowaniu do
ustalonych przez niego środków ostrożności. Ponadto właściwy inspektor
sanitarny musi być zawsze poinformowany o zamiarze dokonania
ekshumacji w określonym dniu, aby umożliwić mu wykonywanie
nadzoru. O zamierzonej ekshumacji zawiadamia się również zarząd
cmentarza.
Środki ostrożności, które wykonujący ekshumację, a więc
w praktyce przedsiębiorca pogrzebowy, musi zachować podczas
dokonywania ekshumacji określa § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok
i szczątków. Zgodnie z przywołanym przepisem osoby przeprowadzające
ekshumację powinny stosować środki ochrony osobistej, a pozostałe
osoby, które uczestniczą przy dokonywaniu ekshumacji muszą stosować
się do środków ostrożności wskazanych przez nadzorującego cały proces
inspektora sanitarnego. Ziemię wydobytą z ekshumowanego grobu
należy zabezpieczyć umieszczając ją na nieprzepuszczalnej macie. Jeżeli
ekshumuje się zwłoki lub szczątki pochowane przed upływem
dwudziestu lat od dnia pochowania, to wydobywa się je wraz trumną,
a następnie umieszcza w wybitej blachą skrzyni. Gdy ekshumowane są
zwłoki lub szczątki po upływie dwudziestu lat od dnia pochowania, to
wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny należy umieścić w nowej
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trumnie. Do zasypania grobu używa się ziemi z niego wydobytej przy
ekshumowaniu, a wszystkie przedmioty używane podczas ekshumacji
powinno się umyć i zdezynfekować.
Przepisy stanowią, że nie otwiera się trumny wydobytej przy
ekshumacji ze względów sanitarnych. Jednakże trzeba uwzględnić
sytuacje, gdy ekshumacja odbywa się na zarządzenie prokuratora lub
sądu i kontakt z wydobytymi zwłokami lub szczątkami w celach
dowodowych jest niezbędny, wtedy tego typu przepisy nie znajdą
zastosowania.
Te wszystkie regulacje w znaczący sposób wpływają na sposób
wykonywania usług przez przedsiębiorców branży pogrzebowej i mimo,
że nie są wprost do nich kierowane, to w praktyce, w oparciu o powyższe
przepisy dotyczące sposobu postępowania ze zwłokami i szczątkami, ich
przechowywania, transportu, spopielania, przygotowania grobu, czy
grzebania można nakreślić ramy prawne wykonywania tej działalności.
Dodatkowo należy wspomnieć o wyraźnym przepisie
ograniczającym wykonywanie działalności gospodarczej przez
przedsiębiorców branży funeralnej. Jest nim art. 13 pkt 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 20 , który stanowi, że
w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie mogą być prowadzone
usługi pogrzebowe oraz ich reklama. Prócz tego przepisu trudno odnaleźć
inne normy, które by wprost ograniczały prowadzenie tej działalności.
3. Organizacje zrzeszające członków branży funeralnej
W związku z brakiem szerszej regulacji prawnej dotyczącej
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług
pogrzebowych i cmentarnych, nie sposób nie docenić samoorganizacji
przedsiębiorców branży funeralnej. Zgodnie z art. 58 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku21 każdemu zapewnia się wolność zrzeszania. Obecnie przedsiębiorców branży funeralnej
w Polsce zrzeszają głównie Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe oraz
Polska Izba Pogrzebowa.

20

Ustawa z dnia 15 IV 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z
2016 r., poz. 1638).
21
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 roku (Dz.U. Nr 78,
poz. 483).
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Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe powstało w 1998 roku
(początkowo funkcjonowało pod nazwą Polskie Stowarzyszenie
Kremacyjne i Administratorów Cmentarzy) i jest najstarszym
działającym w Polsce stowarzyszeniem zrzeszającym przedsiębiorców
branży funeralnej. Zgodnie z § 3 Statutu Polskiego Stowarzyszenia
Pogrzebowego22, celem Stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz rozwoju i doskonalenia usług pogrzebowych,
kremacyjnych i cmentarnych w Polsce,
- dbanie o etykę i godność ceremonii oraz zwyczajów,
- integrowanie władz i zrzeszeń, podmiotów gospodarczych, środowisk
i osób zainteresowanych sprawami organizacji i kultury pogrzebu,
- inicjowanie projektów aktów prawnych, norm i postanowień oraz
wpływanie na ich kształtowanie,
- inspirowanie i uczestniczenie w badaniach technicznych oraz
naukowych, sprzyjających rozwojowi i interesom branży,
- prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i opiniotwórczej,
- działanie w skali lokalnej i regionalnej na rzecz właściwej lokalizacji
miejsc pochówku, kolumbariów, katakumb, mauzoleów, krematoriów
oraz miejsc pamięci,
- kultywowanie oraz ochrona dóbr kultury i tradycji związanych
z pochówkiem.
Stowarzyszenie zajmuje się szeregiem spraw związanych
z funkcjonowaniem cmentarzy i przedsiębiorców pogrzebowych,
organizuje szereg szkoleń i konferencji, również z zakresu prawa
funeralnego.
Polska Izba Pogrzebowa została założona w 2002 roku (do 2009
roku działała pod nazwą Polska Izba Przedsiębiorców Branży
Pogrzebowej) i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku

22

Strona
Internetowa
Polskiego
Stowarzyszenia
Pogrzebowego,
www.polskiestowarzyszeniapogrzebowe.pl, „Statut Polskiego Stowarzyszenia
Pogrzebowego”, dostęp 21.06.2017.
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o izbach gospodarczych 23 . Izba jest organizacją samorządu gospodarczego przedsiębiorców branży pogrzebowej. Reprezentuje interesy
zrzeszonych podmiotów, prowadzących działalność w zakresie usług
pogrzebowych, cmentarnych, prosektoryjnych, kamieniarskich, produkcji
trumien, akcesoriów oraz wszelkich wyrobów i usług związanych z
branżą pogrzebową. Zgodnie z § 7 Statutu Polskiej Izby Pogrzebowej 24
do jej celów i zadań należą:
- reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej
podmiotów w zakresie ich działalności produkcyjnej, handlowej,
usługowej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu
terytorialnego,
- inicjowanie aktów prawnych, dotyczących szeroko pojętej branży
pogrzebowej,
- kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności
gospodarczej, w szczególności opracowanie i doskonalenie norm
rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
- promocja wszelkich przedsięwzięć w zakresie ekologii i ochrony
środowiska, związanych z działalności gospodarczą członków Izby,
- wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do
funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w przygotowaniu projektów
aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywanie ocen wdrażania
i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia
działalności gospodarczej,
- organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich
problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych
z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,
- prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc
w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,

23

Ustawa z dnia 30 V 1989 roku o izbach gospodarczych (tekst jedn. Dz.U z
2009 r.. Nr 84, poz. 710).
24
Strona
internetowa
Polskiej
Izby
Pogrzebowej,
www.polskaizbapogrzebowa.pl, „Statut Polskiej Izby Pogrzebowej”, dostęp
21.06.2017.
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- rekomendowanie swoich przedstawicieli do parlamentu i organów
samorządowych,
- organizacja targów i wystaw branży pogrzebowej,
- podtrzymywania tradycji narodowej,
- nauka, edukacja i oświata,
- ochrona dóbr kultury i sztuki cmentarnej,
- upowszechnianiu i ochrony praw konsumentów.
Każda z przedstawionych organizacji duży nacisk kładzie na
kwestie etyki przy wykonywaniu działalności swoich członków, co jest
niezwykle istotne ze względu na charakter świadczonych usług. Zarówno
członków Polskiego Stowarzyszenie Pogrzebowego, jak i Polskiej Izby
Pogrzebowej obowiązują standardy ujęte w przyjętych przez te
organizacje kodeksach etyki. Określone zasady podwyższonej staranności
i uczciwej konkurencji na rynku, mają na celu ograniczyć praktyki, które
mogłyby negatywnie wpłynąć na wizerunek przedsiębiorców branży
pogrzebowej. Jednakże nie wszyscy przedsiębiorcy tej branży są
zrzeszeni w organizacjach, które dbają o standardy etyczne. Prowadzi to
do „dzikiej konkurencji” i praktyk, które negatywnie wpływają na odbiór
branży pogrzebowej przez społeczeństwo25. Pogrążona w żałobie rodzina
często staje się ofiarą nieuczciwych przedsiębiorców, którzy nie
dysponują odpowiednim zapleczem technicznym umożliwiającym
odpowiednie wykonanie usług, przez co zagrażają bezpieczeństwu
sanitarnemu. Brak dbałości o jakość wykonywanych usług prowadzi
często do naruszenia godności zwłok zmarłego, obrazy uczuć lub
naruszenia dóbr osobistych członków rodziny zmarłego26.
Pomimo bardzo podobnych celów Polskiego Stowarzyszenia
Pogrzebowego oraz Polskiej Izby Pogrzebowej, te dwie organizacje ze
sobą nie współpracują, a wręcz konkurują. Często mają odmienne zdanie
jeśli chodzi o proponowane kierunki zmian prawa funeralnego w Polsce,
np. w kwestiach rozdziału usług na cmentarne i pogrzebowe, a co za tym
idzie dopuszczalności stosowania monopolu przez zarządców cmentarzy,
25

A. E. Kubiak, Pogrzeby to nasze życie, Warszawa 2015, s. 60-63.
Do takich sytuacji może dojść np. w przypadku zbyt obszernego rozkładu
zwłok wskutek ich nienależytego przechowywania w odpowiednich chłodniach,
czy też zmieszania prochów zmarłego po kremacji.
26
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czy też jeśli chodzi o wykorzystywanie infrastruktury szpitali przez
przedsiębiorców branży pogrzebowej. Dochodzi częstokroć do swoistej
konkurencji między tymi organizacjami i ich członkami 27. Każda z nich
jest partnerem innych targów pogrzebowych, wydaje czasopismo
branżowe28 i co gorsza organizacje te często wzajemnie bojkotują swoje
inicjatywy.
Zrzeszanie się przedsiębiorców branży funeralnej, ustalenie
i kontrolowanie odpowiednich standardów wykonywania przez nich
usług należy ocenić bardzo pozytywnie, zwłaszcza z uwagi na brak
szerszej regulacji prawnej dotyczącej prowadzenia takiej działalności.
Jednakże organizacje te skupiają jedynie część przedsiębiorców
działających na rynku, a ich wzajemne animozje i konkurowanie, często
uniemożliwiają osiągnięcie kompromisu w ważnych kwestiach
i wspólnego lobbowania zmiany przepisów prawa pogrzebowego.
W związku z tym, właściwym wydaje się wprowadzenie obowiązkowej
przynależności przedsiębiorców branży funeralnej do jednego
ogólnokrajowego samorządu gospodarczego, który działałby w interesie
wszystkich
przedsiębiorców tej branży. Rozwiązanie takie
doprowadziłoby do wzmocnienia branży, która mogłaby efektywniej
zabiegać o przeprowadzenie zmian w prawie pogrzebowym, a także
poprawiłoby jakość usług i standardy etyczne wśród jej przedstawicieli29.
4. Podsumowanie
Działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług
cmentarnych i pogrzebowych nie jest przedmiotem szerszej regulacji w
prawie polskim. Pomimo tego można ująć ją w ramy prawne przez
pryzmat regulacji odnoszącej się do szeregu wymogów jakie stawia
prawo w odniesieniu do sposobu postępowania ze zwłokami
i szczątkami, ich przechowywania, transportu, spopielania,
przygotowania grobu, czy grzebania, gdyż są to czynności wykonywane
przez przedsiębiorców branży funeralnej i to oni muszą świadczyć usługi
zgodnie z tymi przepisami. 7 marca 2013 roku był wniesiony projekt
27

A. E. Kubiak, op. cit., s. 57.
Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe jest partnerem Targów Funeralnych
Memento Poznań i wydawcą Dwumiesięcznika funeralnego Memento, natomiast
Polska Izba Pogrzebowa jest partnerem Międzynarodowych Targów Branży
Pogrzebowej i Cmentarnej NecroExpo i wydawcą Biuletynu Polskiej Izby
Pogrzebowej.
29
T. Kocowski, op. cit., s. 444.
28
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poselski nowelizacji archaicznej ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmarłych przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, których
reprezentantem w pracach nad projektem ustawy była poseł Krystyna
Ozga. Projekt ten zakładał dodanie art. 16a do ustawy o cmentarzach
i chowaniu zmarłych, który miał szczątkowo uregulować działalność
gospodarczą branży funeralnej przez określenie minimalnych standardów
dla podmiotów świadczących usługi pogrzebowe celem zapewnienia
właściwego poziomu świadczenia tych usług z poszanowaniem zwłok lub
szczątków ludzkich oraz zabezpieczeniem bezpieczeństwa sanitarnego.
Przepis ten przewidywał, że zakład pogrzebowy prowadzony przez
przedsiębiorcę powinien posiadać dom pogrzebowy oraz co najmniej dwa
karawany. Prace nad projektem ustały w 2015 roku. Ciężko zrozumieć
proponowaną regulację akurat w takim kształcie, jednakże była to jedyna
tego typu próba, która miała na celu jakiekolwiek unormowanie tej
specyficznej działalności. Powstaje jednak pytanie, czy należy szerzej
regulować działalność gospodarczą branży funeralnej, czy pozostawić te
działalność wolną i oddziaływać na nią poprzez regulację odnoszącą się
bezpośrednio do kwestii zwłok i szczątków ludzkich? Wydaje się, że ze
względu na charakter tej działalności, powinno uregulować się pewne
kwestie z nią związane. Jednakże przede wszystkim należy wprowadzić
nowoczesne przepisy prawa funeralnego, które ujmować będą nowe,
coraz bardziej popularne metody pochówku, przepisy bardziej liberalne
w kwestiach, które nie wpływają negatywnie na bezpieczeństwo
sanitarne.
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Pożyczka jako podstawowe źródło finansowania
obcego
Loan – basicsource of external financing

Abstrakt
Niskie stopy procentowe połączone z rosnącą rolą pożyczek
społecznościowych sprawiają, że umowa pożyczki stała się najprostszym
i najłatwiej dostępnym źródłem pozyskiwania kapitału obcego. Jednak jej
lakoniczne uregulowanie nie formuje jej kształtu jasno i wyczerpująco,
co sprawia, że strony nie są świadome swoich uprawnień i obowiązków.
Niniejsze opracowanie jest w pewnej części odpowiedzią na takie
dylematy i traktuje o charakterze prawnym i formie umowy oraz
uprawnieniach i obowiązkach stron tego stosunku prawnego.
Opracowanie zawiera autoryzowaną przez mniejszość doktryny
adekwatną kwalifikację prawną odsetek kapitałowych w stosunku
zobowiązaniowym, która w wysokim stopniu kształtuje uprawnienia
pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Nadto, prezentuje implikacje
wspomnianego uznania oprocentowania pożyczki za wzajemne
świadczenie główne, w postaci dodatkowych uprawnień dla stron.
Słowa kluczowe:
pożyczki, odsetki, wzajemne porozumienie
Abstract
Low interest rates with the increasing role of social lending make
the loan agreement the simplest and easiest source of foreign capital.
However, its brief regulation does not form its shape clearly and
comprehensive enough, which makes the parties unaware of their rights
and duties.
This article is, somewhat, an answer to such dilemmas. It treats
the legal nature and form of the contract including the rights and
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obligations of the parties. The paper presents a doctrine, authorized by the
minority, concerning interest appraisement in mutual agreement as
a principal performance, which has vast influence on the parties’ rights
and obligations. In addition, it has effects on both parties prerogatives.
Key words:
loan, interest, mutual agreement

Wstęp
Era taniego pieniądza oraz stabilne otoczenia gospodarcze
i polityczne sprawia, że przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na
finansowanie obce swoich projektów biznesowych. Efektem niskiej cena
pieniądza jest fakt, że niskie osadzenie kosztów wejścia, co sprawia, że
dla opłacalności przedsięwzięcia nie trzeba osiągać wyśrubowanych stóp
zwrotu. Ta tendencja czyni głównym punktem badań instytucje prawne,
które regulują umowy pozwalające na udostępnianie kapitału podmiotom
zgłaszającym na niego zapotrzebowanie – szczególnie, gdy reguły gry nie
są do końca jasne.
Na podstawie kryterium podmiotowego i terminowego można
wyróżnić dwa sposoby pozyskania kapitału: pożyczkę i kredyt. Ta
pierwsza może być udzielana przez wszystkich uczestników obrotu. Ta
druga jest bardziej restrykcyjna i ogranicza podmiotowo zdolność do
udzielania kredytów do banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo –
kredytowych.
Kredyt został przez ustawodawcę obdarowany większą uwagą,
gdyż jego kształt określony jest przez parę szczegółowych ustaw.
Pożyczka jednak nie doczekała się takiej regulacji, zapewne w wyniku
powstawania kodeksu w ustroju socjalistycznym, i została ukształtowana
wyłącznie przez 4 artykuły kodeksu cywilnego. Ta lakoniczność regulacji
nie wynika bynajmniej z uniwersalnego i elastycznego uregulowania.
Wydaje się, że wspomniane przepisy w połączeniu z częścią ogólną
zobowiązań nie dają dostatecznej i jasnej odpowiedzi dla uczestników
obrotu jak w rzeczywistości ukształtowane są stosunki zobowiązaniowe
stron wynikające z tej umowy. Kluczowe pytanie dotyczy wzajemności
umowy pożyczki i roli oprocentowania w tym stosunku
zobowiązaniowym. W niniejszym opracowaniu zajmę się w głównej
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mierze stosunkiem zobowiązaniowym odpłatnej pożyczki pieniężnej,
z wyłączeniem pożyczki bankowej i konsumenckiej.
Chcąc nieco rozjaśnić niedoskonałości wspomnianej regulacji
chciałbym w tym opracowaniu skupić się na kluczowych elementach
stosunku zobowiązaniowego pożyczki, jej formą i wielością obowiązków
i uprawnień, które obciążają obie strony bądź im przysługują.
Przedmiotem rozważań będą przepisy, zarówno z części ogólnej, jak
i szczególnej. Opracowanie uprawnień i obowiązków będzie dokonane na
potencjalnym stosunku prawnym, zatem w rzeczywistości uprawnienia
i obowiązki stron mogą się kształtować nieco inaczej wskutek
oddziaływania na kształt stosunku czynników pozaprawnych.
Forma umowy
Polski kodeks cywilny nie przewiduje dla zawarcia umowy
pożyczki żadnej szczególnej formy. Wszelkie formy od konkludentnej
(dorozumiane zawarcie) do formy aktu notarialnego są dopuszczalne. Dla
komfortu dowodowego ustawodawca zaleca, zastrzegając pod rygorem
dowodowym formę dokumentową dla pożyczek, które opiewają na kwotę
ponad 1000 złotych 1 . Gdyby strony zdecydowały się zawrzeć umowę
w formie niższej niż dokumentowa 2 (ustnie albo konkludentnie), to
umowa ta jest ważna, lecz prowadzi to do ograniczeń w dochodzeniu
roszczeń wynikających z tej umowy, chyba że obie strony wyrażą zgodę
na powoływanie się na te dowody3. Obowiązywanie tego przepisu jest
jednak ograniczone. Nie są nim objęte strony umowy między
przedsiębiorcami4.
W tym miejscu należy podkreślić, że sporządzenie przez strony
w umowie klauzuli o podniesieniu standardu formy, np. obowiązek
ewentualnej zmiany umowy w formie kwalifikowanej, wiąże strony,
gdyby chciały dokonać zmiany drodze rozwiązania, wypowiedzenia czy
odstąpienia5.

1

Art. 720 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964
nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2
Art. 772kc
3
Art. 74 § 2 kc
4
Art. 74 § 4 kc
5
Art. 76 kc
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Elementy i rodzaje pożyczki
Pożyczka jest konsensualną czynnością prawną, a więc
wymagającą wyłącznie zgodnych oświadczeń woli stron6. Co więcej, nie
wymaga również żadnych szczególnych cech podmiotów będących jej
stronami7. Polega ona na zobowiązaniu się jednej strony do przeniesienia
własności rzeczy oznaczonych gatunkowo, a druga strona zobowiązuje
się do zwrotu takich samych rzeczy i ewentualnego wynagrodzenia
w zamian za ich udostępnienie8.
Nie można jednak jednoznacznie powiedzieć czy umowa ta ma
charakter jednostronnie czy dwustronnie zobowiązujący, zatem nie
można zgeneralizować przez wyliczenie obowiązków na czym umowa ta
polega. Wynika to z faktu, iż można odróżnić dwie odmiany umowy
pożyczki – odpłatną i pod tytułem darmym 9 . Ta ostatnia w przeciwieństwie do opłatnej nie będzie miała charakteru czynności dwustronnie
zobowiązującej, bo nie można powiedzieć, że pożyczkobiorca występuje
w tym stosunku jako dłużnik zobowiązany do zwrotu przedmiotu
pożyczki jako świadczenia10. Godzi to w jakąkolwiek racjonalność i spójność systemu prawnego. Uzasadnienie mówiące, że pożyczkodawca
przenosi własność przedmiotu umowy, żeby potem pożyczkobiorca
przeniósł ją z powrotem jest sztuczną konstrukcją pozwalającą na
zakwalifikowanie pożyczki pod tytułem darmym do utartych konstrukcji
doktrynalnych. Problem jednak pojawia się, gdy te ramy i dedukcyjność
w
rozumieniu
prawa
ograniczają
naszą
swobodę
w używaniu instrumentów prawnych.
Darmowa umowa pożyczki jest zatem czynnością jednostronnie
zobowiązującą, w której pożyczkodawca jest dłużnikiem, a pożyczkobiorca wierzycielem. Obowiązek przeniesienia własności jest
kwalifikowanym obowiązkiem wierzyciela stanowiącym świadczenie
główne tego stosunku prawnego. Natomiast obowiązek pożyczkobiorcy
6

W. Pyzioł, Konstrukcja prawna pożyczki na gruncie kodeksu cywilnego [w:]
System Prawa Prywatnego, t. 8 (red. Janina Panowicz - Lipska), Warszawa
2011, s. 330
7
Ibidem, s. 331
8
W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska – Bocian,
Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009, s.367
9
W. Pyzioł, op. cit., s. 331
10
Art. 720 § 1 kc; A. Klein, Elementy stosunku zobowiązaniowego, Wrocław
1964, s. 103
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do powrotnego przeniesienia własności przedmiotu pożyczki jest
wyłącznie jego wierzycielskim obowiązkiem, który nie ma charakteru
kwalifikowanego, a zatem nie stanowi świadczenia, które pozwoliłoby na
zakwalifikowanie tej czynności do dwustronnie zobowiązujących.
Pomijając rozważania nad charakterem prawnym pożyczki pod
tytułem darmym, z uwagi na marginalny charakter w obrocie
gospodarczym, przejdę do drugiego rodzaju pożyczki o znacznie
większej doniosłości. Kształt stosunku zobowiązaniowego wynikającego
z takiej czynności wygląda zgoła inaczej. W tych okolicznościach można
śmiało mówić o czynności dwustronnie zobowiązującej odpłatnej, a więc
wzajemnej11.
Zakwalifikowanie pożyczki odpłatnej do grona umów
wzajemnych wiąże się jednak z przyjęciem jeszcze jednego założenia.
Dla osiągnięcia wzajemności w tym stosunku prawnym potrzeba
ekwiwalentu świadczenia pożyczkodawcy12, którym w umowie pożyczki
nie może być nic innego niż wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. To
dla przeciętnego uczestnika obrotu oczywiste, że jeżeli w perspektywie
prowadzenia działalności gospodarczej udostępnia komuś rzecz
niezużywalną albo przenosi własność zużywalnej, to robi to w celu
uzyskania korzyści. Tak jak ekwiwalentem udostępnienia mieszkania jest
czynsz, tak ekwiwalentem udostępnienia kapitału jest oprocentowanie.
Podążając za dedukcyjnymi torami, ciężko uznać za racjonalne płacenie
komuś za korzystanie ze swojej własnej rzeczy – jak w przypadku
pożyczki. Jednakże nijak ma się do rzeczywistości twierdzenie, że
oprocentowanie pożyczki jest świadczeniem ubocznym, drugorzędnym.
Z dwojga złego, lepiej by kształt i rozumienie instytucji prawnych nijak
miały się do narzuconego holistycznie przez doktrynę systemu prawnego,
niż nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości.
Oprocentowanie, jako kapitałowa odmiana odsetek stanowi więc
ekwiwalent udostępnienia kapitału przez pożyczkodawcę13. W tym miejscu należy wspomnieć, że przedmiotem pożyczki mogą być nie tylko
pieniądze. Mogą to być wszelkiego rodzaju rzeczy gatunkowo oznaczone
11

Ibidem, s. 108; E. Till, Polskie prawo zobowiązaniowe. Projekt wstępny z
motywami, Lwów 1923, s. 54.
12
Art. 487 § 2 kc
13
M. Lemkowski, Odsetki cywilnoprawne, Warszawa 2007, s. 172 i n.; F. Zoll
[w:] System Prawa Prywatnego, Suplement do t. 6 (red. Adam Olejniczak),
Warszawa 2010, s. 44-45.
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– a zatem od marchewek przez węgiel po cukier. Odsetki, jako
wynagrodzenie za korzystanie z tych rzeczy, jest sprzężone z ich
charakterem. Pierwszą przesłanką konstytuującą odsetki jest ich
wyrażenie w takich samych rzeczach, jak przedmiot pożyczki14. Ponadto,
aby zakwalifikować dane świadczenia jako odsetki, ich wysokość musi
być uzależniona od czasu wykorzystania15. Dlatego do odsetek nie zalicza
się potencjalnych jednorazowych prowizji przy zawieraniu umowy
pożyczki. Brak im pochodnego charakteru względem czasu.
Strony nie zostały jednak wyposażone w pełną swobodę
kształtowania wysokości wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu
pożyczki. Polski ustawodawca dążąc do wyrugowania lichwy z obrotu
gospodarczego
wprowadził
limity
oprocentowania,
których
przekroczenie powodowało nieważność potencjalnej nadwyżki, jednak
pozostawiając wynagrodzenie mieszczące się w granicach jako ważne
i wiążące. Maksymalne oprocentowanie zostało przez prawodawcę
zdefiniowane przez dwukrotność odsetek ustawowych, których jedna
składowa jest zmienna, a druga stała. Zmienna jest uzależniona od stopy
referencyjnej NBP, a stała to 3,5 punktu procentowego. Regulacja ta
dotyczy oprocentowania, które wynika z natury czynności prawnej, a nie
z opóźnienia dłużnika.
Sposób regulacji odsetek nie został poruszony przez
ustawodawcę. Pozwala on na swobodny sposób kształtowania tego
świadczenia niemal w całości. W długotrwałych stosunkach
zobowiązaniowych nierzadko jednak przepisy o zakazie nadmiernych
odsetek zanadto ograniczają swobodę działalności gospodarczej. O ile
taką postawę można zrozumieć przy stosunkach nierównorzędnych
(B2C), to trudno znaleźć ich racjonalizację w przypadku stosunków
profesjonalnych. Wysoki standard staranności wymagany od takich
podmiotów powinien wiązać się nie tylko z kwalifikowanymi
obowiązkami, ale również prawami.
Co więcej, ustawodawca, raczej niesłusznie, dokonał praktycznie
całkowitego wyłączenia możliwości pobierania odsetek od odsetek,
a więc wprowadził zasadę zakazu anatocyzmu. Z podobnych do
powyższych przyczyn, katalog podmiotów, które są wyłączone
z obowiązywania tego zakazu powinien być szerszy i powinien
14

A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska – Bocian,
Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2016, s.63.
15
R. Longchamps de Bérier, Zobowiązania, wyd. 2, Poznań 1999, s. 40 - 41.
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uwzględniać profesjonalnych uczestników obrotu. Taki przywilej
pozwoliłby bowiem posiadaczom kapitału, bardziej efektywnie chronić
go przed dewaluacją i byłby wzmocnieniem fundamentalnej dla prawa
prywatnego swobody umów.
Wydaje się, że zawarta w polskim prawie cywilnym zasada
anatocyzmu jest nieco anachroniczna. Powstająca w otoczeniu
ideologicznym, które było nieprzychylne do prywatnego kapitału
wydawała się adekwatna. Miała również swoją ratio w okresie
wieloletniej transformacji polskiej gospodarki, a więc okresu wysokich
stóp procentowych. Wydaje się jednak, że jej obowiązywanie
w aktualnym otoczeniu nadmiernie godzi w swobodę umów. Wyłączenie
spod jej obowiązywania instytucji kredytowych wydaje się dalece
krzywdzące względem pozostałych uczestników obrotu16. Dopuszczenie
anatocyzmu w relacjach równorzędnych między podmiotami
profesjonalnymi dałoby tym uczestnikom obrotu większą elastyczność
w kształtowaniu swoich interesów i uzupełniałoby regulacje wymagające
większej staranności od takich podmiotów.
Podstawowe elementy tego stosunku zobowiązaniowego
pozwalają zarysować matrycę uprawnień i obowiązków stron tej umowy.
W tym miejscu należy podkreślić, że kształt relacji między stronami
może być dowolny. Ważne by był w zgodzie ze szczegółowymi
regulacjami dotyczącymi stosunków pieniężnych i zasadą swobody
umów, która jest oparta na miękkich klauzulach generalnych.
W dalszej części opracowania przejdę do wskazywania
podstawowych uprawnień stron, które przysługują im w razie braku
odrębnego ukształtowania umowy pożyczki. Będzie więc ona syntezą
uprawnień stron pożyczki, które mają swoje oparcie zarówno w ogólnych
jak i szczególnych regulacjach prawa cywilnego.
Uprawnienia przysługujące stronom stosunku zobowiązaniowego
pożyczki
W opracowaniu uprawnień stron stosunku prawnego odpłatnej
pożyczki pieniężnej zarysowanym poniżej, pominę uprawnienia stron
będące odzwierciedleniem kwalifikowanych zobowiązań konstytuujących świadczenie główne. To trywialne pisać, że pożyczkobiorca ma
prawo domagać się przeniesienia własności przedmiotu pożyczki,
16

Art. 482 § 2 kc
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a pożyczkodawca wynagrodzenia za „czasowe” przeniesienia własności
tych rzeczy. Stanowią one esencję i przyczynę zawarcia jest umowa
pożyczki. Dla kompleksowego przedstawienia charakteru stosunku
pożyczki warto jednak przytoczyć kilka istotnych warunków, które
determinują sposób wykonania tych głównych obowiązków obu stron
odpłatnej umowy pożyczki.
W zależności od przedmiotu pożyczki – trzeba pamiętać, że może
być nim zarówno rzecz oznaczona gatunkowo, jak i pieniądze –
ustawodawca różnie przyjmuje miejsce spełnienia takiego świadczenia17.
Jeśli strony nie zastrzegły miejsca spełnienia świadczenia i ma ono
charakter niepieniężny, to powinno być spełnione w miejscu
zamieszkania albo siedzibie dłużnika18. I tak, pożyczkodawca powinien
wydać niepieniężny przedmiot pożyczki w swojej siedzibie,
a pożyczkobiorca powinien zwrócić ten przedmiot wraz
z oprocentowaniem u siebie. W przypadku pieniędzy, pożyczkodawca ma
obowiązek wydania ich pożyczkobiorcy w jego siedzibie albo miejscu
zamieszkania, a pożyczkobiorca ma spełnić swoje świadczenie w postaci
zapłaty oprocentowania w siedzibie pożyczkodawcy19.
Z oczywistych względów ten przepis ma większe oddziaływanie
w przypadku pożyczek niepieniężnych. W obrocie bezgotówkowym
uznaje się, że miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba oddziału
banku prowadzącego dane konto 20 . Ma to znaczenie przy właściwości
miejscowej sądu dla powództwa o wykonanie zobowiązania21. Ewentualne naruszenie tego obowiązku przez jedną ze stron jest podstawą do
podniesienia roszczenia odszkodowawczego przez drugą22.
Ponadto, w materii świadczenia głównego warto wspomnieć, że
przy zwrocie przedmiotu pożyczki pieniężnej wraz z odsetkami, suma,
którą oddaje pożyczkobiorca jest w pierwszej kolejności zaliczana na

17

J. Gołaczyński. [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek, P.
Machnikowski), Warszawa 2014, s.1365.
18
Art. 454 zd. 1 kc
19
Art. 454 zd. 2 kc
20
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1989 r., III CRN 345/89, Palestra
1992/1-2/88
21
Art. 34 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późniejszymi zmianami).
22
Na podstawie art. 471 kc
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poczet oprocentowania23. Jest to naturalne uzupełnienie przepisów zabraniających pobierania odsetek od odsetek – ustawowego zakazu
anatocyzmu. Ustawodawca przyjął tedy, że należy dążyć do jak
najszybszego spełnienia świadczenia w postaci oprocentowania pożyczki.
Z tą zasadą wiążę się także domniemanie, że w przypadku uzyskania
pokwitowania od wierzyciela – który jest zobowiązany do jego wydania
na potwierdzenie spełnienia przez dłużnika świadczenia – doszło już do
zapłacenia wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu pożyczki24.
Co do pozostałych, przedawnienia roszczeń wynikających
z umowy pożyczki stosuje się tutaj przepisy ogólne z jednym wyjątkiem
dotyczącym roszczenia o wydanie przedmiotu pożyczki25. Przepisy ogólne statuują więc termin ten na poziomie dziesięciu lat, a gdy pożyczka
wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej to wynosi on 3 lata.
Dla roszczenia o wydanie przedmiotu pożyczki termin ten wynosi
6 miesięcy od dnia wymagalności świadczenia.
Poniższe uprawnienia stron będą przeze mnie przedstawiane
oddzielnie i bardziej szczegółowo, gdyż są dla uczestników obrotu
gospodarczego mniej oczywiste i warto je klarownie przedstawić. Choć
nie są tak kluczowymi, jak świadczenie główne czy roszczenie
o naprawienie szkody (pominięte przeze mnie w dalszej części z uwagi
na jego intuicyjność i wielość okoliczności przez które może powstać)
częściami tego stosunku zobowiązaniowego, to wpływają na komfort
i pozycję stron w trakcie jego trwania. Chciałbym podkreślić, że poniższe
uprawnienia wynikają z przyjęcia pewnej matrycy stosunku
zobowiązaniowego – tzw. potencjalnego stosunku zobowiązaniowego –
i mogą się różnić od stosunków, których kształt był też zdeterminowany
oświadczeniami woli stron.
Pożyczkodawca
Prawo do odstąpienia od pożyczki przed wydaniem przedmiotu
umowy
Ustawodawca podczas regulacji umowy pożyczki, dzięki
konsensualności tej umowy, dokonał podziału continuum tego stosunku
zobowiązaniowego na moment przed wydaniem przedmiotu pożyczki
23

Art. 451 kc
Art. 466 zd. 1 kc
25
Art. 118 kc
24
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i po tym zdarzeniu. Pożyczkodawcy, który zobowiązał się do
przeniesienia własności rzeczy ustawodawca dał instrument, w postaci
prawa do odstąpienia od umowy, który pozwala chronić jego uzasadnione
interesy, jeśli wątpliwym jest zwrot przedmiotu umowy przez
pożyczkobiorcę z uwagi na jego zły stan majątkowy, a sam
pożyczkodawca w momencie zawarcia umowy nie wiedział albo nie
mógł się z łatwością dowiedzieć o takiej sytuacji finansowej drugiej
strony26. Oczywiście uprawnienie to jest dostępne do czasu wydania przedmiotu pożyczki. Jej częściowe wydanie nie paraliżuje zupełnie
możliwości odstąpienia. Prowadzi jednak do ograniczenia tego
uprawnienia do części niewydanego świadczenia. Przepis regulujący ten
przywilej składa się jednak z dwu nieostrych terminów, które wymagają
wyjaśnienia.
Po pierwsze, należy rozprawić się z terminem „zwrot pożyczki
jest wątpliwy”. Jest to konstytutywna przesłanka stosowalności
uprawnienia do odstąpienia i oparta jest na balansie prawdopodobieństwa
spłaty należności przez pożyczkodawcę. Na wykonującym to
uprawnienie spoczywa ciężar dowiedzenia, że bardziej prawdopodobne
od terminowego wykonania zobowiązania do zwrotu przez uzyskującego
kapitał jest niewywiązanie się z tego obowiązku.
„Zły stan majątkowy” jest postrzegany przez obiektywny
pryzmat. Należy uznać, że zła sytuacja majątkowa ma miejsce wtedy, gdy
doświadczenie życiowe i zasady obrotu gospodarczego uzasadniają
wątpliwości co do możliwości zwrotu przedmiotu pożyczki27. Podobnie
jak przy pierwszej przesłance dowód zaistnienia takich okoliczności
obciąża potencjalnie uprawnionego.
Ustawodawca podkreślając doniosłość staranności uczestników
obrotu w prawie prywatnym28 wyłącza prawo do odstąpienia, gdy istniała
po stronie pożyczkodawcy wiedza, albo obiektywna możliwość jej
pozyskania, na temat sytuacji majątkowej pożyczkobiorcy w momencie
zawierania umowy. Taką obiektywną możliwość pozyskania będzie
można szczególnie przypisać, jeśli w rejestrach bądź innych wykazach
z dostępem publicznym można było odnaleźć informacje na temat
rzeczywistej kondycji finansowej biorącego pożyczkę.
26

Art. 721 kc
W. Pyzioł, op. cit., s. 341.
28
Iuscivilevigilantibusscriptumest (Prawo cywilne jest tworzone dla osób
starannych), D.42,8,24 (SCAEVOLA).
27
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Wykorzystanie tego uprawnienia nie wymaga zachowania
szczególnej formy, chyba że strony uprzednio taką zastrzegły. Jeśli
umowa była zawarta w formie szczególnej, to prawo do odstąpienia
powinno być zrealizowane pisemnie. Jeśli nie, to wystarczy, że dotarło do
adresata tego oświadczenia woli. Ciężar dowodu obciąża
pożyczkobiorcę29.
Odstąpienie jako jednostronny sposób zakończenia stosunku
zobowiązaniowego ma charakter czynności ex tunc. To znaczy, że po
skorzystaniu z tego uprawnienia uznaje się, że sytuacja między stronami
powraca do stanu, w jakim była przed zawarciem tego porozumienia30.
Prawo do wypowiedzenia bezterminowej umowy pożyczki
Z uwagi na trwały charakter umowy pożyczki może być ona
przewidziana zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. Umowa na
czas nieokreślony wiąże się z niepewnością co do swojej sytuacji
pożyczkobiorcy, który nie wie kiedy pożyczkodawca wezwie go do
zwrotu pożyczki. Wzmacniając nieco pozycję prawną pożyczkobiorcy,
ustawodawca zagwarantował mu czas na zgromadzenie wystarczających
środków, w postaci sześciotygodniowego terminu wypowiedzenia 31 .
Wypowiedzenie biegnie od dnia następującego po dniu zapoznania się
z oświadczeniem woli. Przepis ten stanowi lex specialis względem
uprawnienia do wypowiedzenia bezterminowych zobowiązań
o charakterze ciągłym32.
Warto jednak w tym miejscu zastanowić się czy, pożyczkobiorca
może zwrócić przedmiot pożyczki wraz z ewentualnym wynagrodzeniem
przed upływem terminu wypowiedzenia. Przepisy ogólne prawa
zobowiązań 33 zastrzegające termin na korzyść dłużnika w razie
wątpliwości pozwalają przyjąć, że pożyczkobiorca może wtedy wykonać
swoje zobowiązanie. Abstrahując od nieścisłości terminologicznej
w przypadku pożyczki pod tytułem darmym ( art. 458 nie mógłby być
zastosowany, bo wyłącznie pożyczkobiorca jest w tym stosunku
dłużnikiem) to problem ten nie jest doniosły w przypadku darmej
29

J. Gołaczyński, op. cit., s. 1367.
L. Stecki [w:] Kodeks cywilny z komentarzem (red. J.Winiarz), Warszawa
1980, s. 658.
31
Art. 723 kc
32
Art. 3651kc
33
K. Zagrobelny, op. cit., s. 929.
30
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pożyczki. Wiąże się jednak z pewną dozą kontrowersji przy pożyczce
odpłatnej. Pożyczkodawca mógłby bowiem twierdzić, że skoro oddał
wcześniej, to należy się mniejsze wynagrodzenie za korzystanie
z kapitału. Nie można się zgodzić z tym poglądem, gdyż przedwczesny
zwrot przedmiotu pożyczki może, choć nie zawsze, godzić w interesy
pożyczkodawcy, bo wiąże się z ciężarami, których nie przewidywał
zakładając, że rzecz pozostanie poza jego pieczą do momentu
wymagalności świadczenia pożyczkobiorcy. W przypadku pieniędzy
problem przechowania nie wydaje się doniosły, zatem dopuszcza się
przedwczesne wykonanie zobowiązania, lecz z pożytkami w pierwotnej
wysokości, bez jakichkolwiek pomniejszeń tytułem wcześniejszej spłaty.
Potwierdzenie tezy o generalnej niemożność przedwczesnego
zwrotu przedmiotu pożyczki znajduje się w ustawie o kredycie
konsumenckim, które explicite daje uprawnienie konsumentowi do
każdorazowej częściowej albo zupełnej spłaty kredytu przed czasem.
Uprawnienie to zostało zawarte w tej ustawie, gdyż nie ma swojego
oparcia w przepisach ogólnych kc34. Zatem termin zwrotu pożyczki jest
de facto zastrzeżony na korzyść obu stron stosunku zobowiązaniowego.
To oczywiście pewna generalizacja, gdyż możność wcześniejszego
wykonania zobowiązania będzie w znacznej mierze zdeterminowana
przez pozaprawne czynniki z art. 56 kc - zasady współżycia społecznego
i ustalone zwyczaje.
Roszczenie o zwrot pożyczki przedawnia się na podstawie
przepisów ogólnych, zatem będzie co do zasady wynosić 10 lat. Jeśli
będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to jego
wymiar będzie wynosił 3 lata.
Mały rebus sic stantibus – waloryzacja sądowa
Z uwagi na kluczową rolę pożyczki w obrocie pieniężnym,
a znikomą jej rolę w obrocie towarami czy produktami, zdecydowałem
się pochylić nad uprawnieniem będącym reakcją na istotną zmianę siły
nabywczej pieniądza. Przymiot istotności wyłącza zwykłe ryzyko
kontraktowe z zakresu oddziaływania tego uprawnienia, lecz nie znaczy,
że zmiany muszą być gwałtowne35. Ustawodawca regulując to uprawnie34

Art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011
nr 126 poz. 715 ze zmianami).
35
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2015 r., I CSK 586/14, LEX nr
1790943
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nie zwane małą klauzulą rebus sic stantibus wyposażył obie strony,
a szczególnie wierzyciela, w instrument reagujący na dotkliwość zasady
nominalizmu. Zgodnie z tą zasadą zobowiązany pieniężnie musi zwrócić
tyle samo do ilu był zobowiązany 36 . Nie ma znaczenia w okresie od
powstania zobowiązania do jego wykonania spadek albo wzrost – co
obecnie jest bardzo rzadkie, a wręcz niespotykane – siły nabywczej
pieniądza. Uderza to w wierzycieli zobowiązań pieniężnych, którzy nie
zawsze skutecznie mogą bronić się przed inflacją w drodze
oprocentowania czy waloryzacji umownej.
Sąd, w odpowiedzi na powództwo o ukształtowanie, może
dokonać korekty w stosunku zobowiązaniowym w postaci zmiany
wysokości lub sposobu wykonania zobowiązania pieniężnego37. Należy
podkreślić, że sąd w swojej decyzji kieruje się interesem obu stron
i porusza się w swoim uprawnieniu w granicach zasad współżycia
społecznego, co pozwala mu na większą dyskrecjonalność decyzji
wskutek włączenia do przesłanek klauzuli generalnej.
Uprawnienie to nie przysługuje podmiotom, których
wierzytelność pozostaje w związku z prowadzonym przez nie
przedsiębiorstwem38. Przy wykładni tego pojęcia należy mieć na uwadze
cele i charakter działalności oraz związek prawny między działalnością
a zobowiązaniem39. Ustawodawca zdecydował zatem, że podmioty profesjonalne powinny przewidywać takie okoliczności, a już na pewno
ponosić za nie konsekwencje, kolejny raz potwierdzając, że taki przymiot
wiąże się tylko z obciążeniami, a nie przywilejami.
Prawo unieważnienia albo dopasowania świadczenia w przypadku
wyzysku
Zakwalifikowanie pożyczki odpłatnej do kategorii umów
wzajemnych, oprócz innych wspomnianych w tej części uprawnień,
wiąże się z możliwością badania uprzedniej ekwiwalentności świadczeń
wynikających z tej umowy40. W umowie pożyczki należałoby badać czy
liczba przedmiotów oraz czas obowiązywania umowy są w kores36

B. Ziemianin, E. Kitłowski, Prawo zobowiązań, Warszawa 2013, s. 54.
Art. 3581§ 3 kc
38
Art. 3581§ 4 kc
39
Wyrok Sądu Najwyższego z 12 grudnia 1995 r., II CRN 176/95, LexPolonica
nr 313562, OSP 1996, nr 7-8, poz. 141.
40
Art. 388 § 1 kc
37
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pondencji z wynagrodzeniem za takie świadczenie. Z punktu widzenia
pożyczkobiorcy chroniony jest on przez instytucję odsetek
maksymalnych i zakazu anatocyzmu. Od strony pożyczkobiorcy
powstanie wspomnianego wyzysku, a więc wykorzystania przez niego
przymusowego
położenia,
niedołęstwa
czy
niedoświadczenia
pożyczkodawcy w celu zastrzeżenia rażąco nieekwiwalentnego
świadczenia wydaje się mało prawdopodobne. Ewentualna okoliczność,
która mogłaby prowadzić do rażącej nieekwiwalentności uprzedniej
świadczeń, mogłaby wynikać z niedoświadczenia strony, co wyłączałoby
zastosowanie tego przepisu przy podmiotach profesjonalnych. Ciężko też
wyobrazić sobie rażącą nieekwiwalentność, gdyby oprocentowanie
pożyczki wynosiło 1 procent w skali roku, zamiast 4 czy 5.
Potencjalną
sankcją
za
taką
wadliwość
stosunku
zobowiązaniowego byłaby możliwość zmniejszenia świadczenia
uprzywilejowanego
albo
zwiększenie
należnego
świadczenia
poszkodowanego. Gdyby jednak oba te rozwiązania były trudne do
osiągnięcia, pokrzywdzony może żądać unieważnienia umowy w ciągu
dwu lat od jej zawarcia41.
Prawo do żądania natychmiastowego zwrotu pożyczki
W dwu zarysowanych w art. 458 kc okolicznościach wierzyciel
świadczenia polegającego na wynagrodzeniu za korzystanie z kapitału –
pożyczkodawca – jest legitymowany do żądania natychmiastowego
wykonania świadczeń – zarówno zapłaty wynagrodzenia, jak i zwrotu
przedmiotu pożyczki – bez względu na zastrzeżony w umowie termin
przy umowie na czas określony i bez okresu wypowiedzenia przy
umowie na czas nieokreślony. Tymi okolicznościami są: niewypłacalność
dłużnika i znaczne zmniejszenie zabezpieczenia wierzytelności, za które
dłużnik jest odpowiedzialny.
Niewypłacalność dłużnika polega na stanie, w którym jego
majątek nie jest wystarczający dla satysfakcji wszystkich
wierzytelności 42 . Nie ma znaczenia jaki jest powód zaistnienia stanu
niewypłacalności. Ciężar tego dowodu spoczywa na pożyczkodawcy 43 .
Może przyjąć postać dowodu na wszczęcie postępowania układowego
41

Art. 388 § 2 kc
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2000 r., II CKN 874/98, LEX nr
50878
43
Art. 6 kc
42
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albo bezskuteczną egzekucję. Należy podkreślić, że przepis ten znajdzie
zastosowanie po wydaniu przez pożyczkobiorcę przedmiotu pożyczki,
a więc w chwili, w której nie ma on już uprawnienia do odstąpienia od
umowy pożyczki na podstawie art. 721 kc. To uprawnienie przysługuje
zatem wierzycielowi, jeśli stan niewypłacalności powstał po powstaniu
zobowiązania i doszło już do wydania przedmiotu pożyczki.
Druga okoliczność uzasadniająca natychmiastową wymagalność
jest, w przeciwieństwie do pierwszej, zdeterminowana przez okoliczności
do niej prowadzące. Ustawodawca przewiduje uprawnienie do
postawienia świadczenia w stan natychmiastowej wymagalności, tylko
gdy do znacznego zmniejszenia zabezpieczenia wierzytelności doszło
z winy pożyczkobiorcy. Jego udział w tym skutku może mieć źródło,
zarówno w działaniu, jak i zaniechaniu. Istotność obniżenia poziomu
zabezpieczenia musi być oceniana w proporcji do stanu przed i po
spadku. Wartość normatywną terminu istotny można odnaleźć w części
ogólnej kc Byłaby to okoliczność, w której pożyczkobiorca działając
rozsądnie nie udzieliłby pożyczki zabezpieczonej w wysokości po
znacznym zmniejszeniu.44
Uprawnienie do natychmiastowej wymagalności nie powstaje
wskutek powiadomienia pożyczkobiorcy, lecz jest doniosłe z mocy
prawa. W momencie powstania takich okoliczności świadczenie staje się
wymagalne. Podjęcie przez wierzyciela działań, wiąże się z pewnym
ryzykiem. Jego ogląd sytuacji może mieć charakter subiektywny,
szczególnie przy tej drugiej okoliczności. Jeśli w rzeczywistości nie
doszło do spełnienia wszystkich przesłanek warunkujących powstanie
tego uprawnienia, a pożyczkodawca pomimo to podjął działania na
podstawie swojego uprawnienia wynikającego z 458 kc, to
pożyczkobiorca będzie miał wobec niego roszczenie odszkodowawcze.
Prawo do żądania odsetek za opóźnienie w zwrocie przedmiotu
pożyczki
W razie opóźnienia – nieterminowanego braku spełnienia
świadczenia bez konieczności wykazywania zawinienia – w spłacie
oprocentowania ustawodawca jako uprawnienie równoległe do
generalnego zakazu anatocyzmu dał wierzycielowi uprawnienie do
żądania odsetek od opóźnionego świadczenia pieniężnego45. Bez względu
44
45

Art. 84 § 2 kc
Art. 481 § 1 kc
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na to czy wierzyciel poniósł czy nie jakąkolwiek szkodę, dłużnik ponosi
odpowiedzialność46. Przepis ten będzie miał zastosowanie w przypadku
odpłatnej umowy pożyczki pieniężnej wyłącznie do obowiązku zwrotu
przedmiotu pożyczki. Na mocy zakazu pobierania odsetek od odsetek nie
można dochodzić odsetek od należnego oprocentowania, chyba że strony
zgodzą się na doliczenie oprocentowania do sumy stanowiącej przedmiot
pożyczki47.
Jeżeli strony uprzednio nie oznaczyły wysokości odsetek za
opóźnienie, to należą się odsetki w wysokości ustawowej, a więc sumy
stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktu procentowego. Poziom maksymalnych odsetek za opóźnienie został ukształtowany w ustawodawcę
w sposób podobny do odsetek kapitałowych. Granicę tą stanowi
dwukrotność odsetek ustawowych.
Prawo do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia
Podobnie jak w przypadku natychmiastowej wymagalności
świadczenia, tak na mocy tego przepisu dłużnik może powstrzymać się
od spełniania świadczenia wzajemnego, jeśli stan majątkowy drugiej
strony wskazuje na wątpliwość wykonania przez nią świadczenia
wzajemnego. Przesłanka ta będzie więc rozumiana tak samo w tym
przypadku. Co więcej, ustawodawca podobnie jak w 458 i 721 pozbawia
stronę tego uprawnienia, gdy wiedziała o złym stanie w chwili zawarcia
umowy.
Na mocy tego przepisu pożyczkodawca, który jest zobowiązany
do wcześniejszego przeniesienia własności przedmiotu pożyczki, może
oddziaływać na pożyczkobiorcę, wzywając go do uprzedniego
zaofiarowania swojego świadczenia albo zabezpieczenia tej
wierzytelności. Wydaje się, że w przypadku pieniężnej umowy pożyczki,
z uwagi na charakter tej czynności trafniejsze będzie żądanie
zabezpieczenia wierzytelności. Jednakże, gdy strona spełni żądanie
uprawnionego, odpadają przesłanki warunkujące to uprawnienie, a zatem
dochodzi do jego wygaszenia.
Ustawodawca nie określił jednak, jakie są skutki braku takiego
zaofiarowania przez drugą stronę. Wydaje się, że zasadnym byłoby w tej
46

K. Zagrobelny [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek, P.
Machnikowski), Warszawa 2014, s. 960.
47
Ibidem, s. 964.
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sytuacji uzyskanie przez uprawnionego z 490 prawa do odstąpienia od
umowy48. Problem polega jednak na tym, że uprawnienie to otworzy się
dopiero przy popadnięciu w zwłokę w spełnieniu świadczenia
wzajemnego przez pożyczkobiorcę49.
Prawo do odstąpienia od umowy przy zwłoce w wykonaniu
zobowiązania przez pożyczkobiorcę
Przepisy regulujące stosunki zobowiązaniowe z umowy
wzajemnej pozwalają stronie na jednostronne odstąpienie od umowy
skutkiem ex tunc 50 .W razie zawinionego opóźnienia przez dłużnika
w wykonaniu każdego obowiązku strony, będącego składową stosunku
zobowiązaniowego, w połączeniu z niewykonaniem tego zobowiązania
w wyznaczonym przez wierzyciela dodatkowym terminie, wierzycielowi
przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy51. Alternatywnie może żądać naprawienia szkody i wykonania zobowiązania52.
Co warte podkreślenia, to fakt, że w rzeczywistości ciężko przy
odstąpieniu mówić o powrocie do sytuacji sprzed zawarcia umowy53. Ta
jednostronna czynność prawna nie będzie bowiem sprawiała, że wszelkie
uprawnienia i obowiązki między stronami ulegną wyzerowaniu. Lepiej
w przypadku odstąpienia mówić o swoistym przekształceniu stosunku
zobowiązaniowego, który trwa tak długo, aż wszystkie zobowiązania
zostaną spełnione przez dłużników. Pozwala to na klarowne relacje
zobowiązaniowe po odstąpieniu, przy roszczeniu tytułem kary umownej
w przypadku zobowiązań niepieniężnych czy wynagrodzenia za
korzystanie z kapitału po odstąpieniu od umowy.
Przepis ten ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju obowiązków
leżących po stronie zobowiązanego. Mogą mieć one źródło zarówno
w samej umowie, jak i ustalonych zwyczajach bądź zasadach współżycia
48

P. Drapała, Prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia (art. 490
k.c.) – krytyczna analiza obowiązujących regulacji kodeksowych na tle
prawnoporównawczym, w : Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały
III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25 – 27.9.2008) (red E.
Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski), Warszawa 2010, s. 64 i n.
49
M. Lemkowski, Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów
wzajemnych. Komentarz do art. 487-497 kc, Warszawa 2012, s.50.
50
Art. 491 kc
51
H. Witczak, A. Kawałko, Zobowiązania, wyd. 5, Warszawa 2015, s. 190.
52
Ibidem, s. 191
53
M. Lemkowski, Wykonanie i skutki…, op. cit., s. 56.
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społecznego. Potencjalną podstawą realizacji takiego uprawnienia, może
być rozpowiadanie przez pożyczkobiorcę, pomimo zastrzeżenia przez
pożyczkodawcy chęci zachowania finansowej anonimowości, o jego
stanie majątkowym. Po bezskutecznym wezwaniu dłużnika, które nie
musi przyjmować żadnej prawnie doniosłej formy – wystarczy jego
skuteczność, do zaprzestania takich działań, dochodzi do realizacji
znamion warunkujących powstanie prawa do odstąpienia po stronie
wierzyciela tego obowiązku, a więc zawinionego opóźnienia.
Jeśli świadczenie, co do którego dłużnik jest w zwłoce, ma
charakter podzielny, a dłużnik jest w zwłoce tylko co do części
świadczenia, to wierzyciel może wybrać czy chce odstąpić od umowy w
części w jakiej doszło do zwłoki czy też w całej reszcie niespełnionego
świadczenia54. Prawo do odstąpienia od całości umowy, może być zrealizowane, gdy częściowe wykonanie nie miałoby znaczenia dla
wierzyciela ze względu na właściwość zobowiązania albo cel umowy.
Jest to konsekwencja realizacji przepisu części ogólnej zobowiązań
będącego odejściem od zasady realnego wykonania zobowiązań.
Forma jaką powinno przyjąć odstąpienie została opisana powyżej
w części traktującej o formie pożyczki.
Pożyczkobiorca
Roszczenie o wydanie przedmiotu pożyczki
Przepisy szczególne dotyczące umowy pożyczki dają
pożyczkobiorcy roszczenie o wydanie przedmiotu pożyczki 55 . Jest on
wierzycielem pożyczkodawcy i może realizować swoje uprawnienie
w ciągu sześciu miesięcy od chwili kiedy przedmiot pożyczki powinien
być wydany. Po upływie tego czasu dochodzi do przedawnienia jego
roszczenia i zobowiązanie to staje się naturalne – a więc, co do zasady,
nieegzekwowalne. Jeśli nie określono w umowie terminu wydania
przedmiotu to pożyczkobiorca może domagać się wydania rzeczy
niezwłocznie po wezwaniu pożyczkodawcy.
Roszczenie o naprawę szkody z tytułu wady rzeczy
Przepisy części szczególnej regulujące pożyczkę przypisały
odpowiedzialność za wady rzeczy będących przedmiotem pożyczki
54
55

Art. 491 § 2 kc
Art. 722 kc
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niepieniężnej pożyczkodawcy 56 . Jej przypisywalność jest zdeterminowana wiedzą tego ostatniego o wadach i niepoinformowaniem drugiej
strony umowy. Nie można tu zatem mówić o odpowiedzialności na
zasadzie ryzyka – obiektywnej, bez konieczności wykazywania
zawinienia – w takim znaczeniu w jakim występuje przy umowie o dzieło
i sprzedaży. Co więcej, ustawodawca nie przewiduje konieczności
istotności wady dla powstania roszczenia. Zatem, gdyby rzeczona wada
spowodowała uszczerbek w majątku pożyczkobiorcy, druga strona jest
odpowiedzialną za zaistniałą szkodę – zarówno w postaci straty, jak
i utraconych pożytków.
Ponadto, jeżeli wada była z łatwością
zauważalna – nie rodzi się uprawnienie do naprawienia szkody na rzecz
pożyczkobiorcy.
Mały rebus sic stantibus – waloryzacja sądowa
Powyżej opisałem ten instrument z perspektywy pożyczkodawcy.
Pożyczkobiorca może być dotknięty istotną zmianą siły nabywczej
wyłącznie w drodze deflacji, która wydaje się w obecnych czasach
niezwykłą rzadkością. Co więcej, nawet jeśli występuje, to ma ona
marginalny charakter, który nie mógłby stanowić istotnej zmiany siły
nabywczej. Niemniej jednak, w razie wystąpienia okoliczności
determinujących możliwość użycia tego uprawnienia, ustawodawca
wyposażył również tę stronę stosunku zobowiązaniowego pożyczki
pieniężnej w ten instrument prawny.
Prawo do wypowiedzenia umowy pożyczki przez pożyczkobiorcę
O ile przepisy szczególne jasno określają jednostronny sposób
zakończenia stosunku zobowiązaniowego ex nunc przez pożyczkodawcę,
o tyle źródeł takiego uprawnienia pożyczkobiorcy należy szukać w części
ogólnej zobowiązań. O takim uprawnieniu będzie można mówić
w przypadku bezterminowego charakteru pożyczki. Jest to ciągły
stosunek prawny, który przy braku terminu końcowego trwa do jego
wypowiedzenia. Podstawę takiego jednostronnego kształtowania
stosunku zobowiązaniowego odnaleźć można w przepisach ogólnych
księgi trzeciej kc57.
Przepis ten daje pożyczkobiorcy uprawnienie do wypowiedzenia
umowy pożyczki zawartej na czas nieokreślony. Uprawnienie to ma
56
57

Art. 724 kc
Przypis 32
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charakter bezwzględnie wiążący, zatem strony nie mogą go wyłączyć
swoim porozumieniem58. Jednak ustawodawca zdecydował się przekazać
stronom stosunku możliwość ukształtowania terminów potencjalnych
wypowiedzeń. W razie braku porozumienia terminy te zostaną określone
na podstawie zwyczaju albo ustawy. Gdyby żadne z tych trzech źródeł
nie określało takich terminów, dochodzi do niezwłocznego wygaśnięcia
zobowiązania po wypowiedzeniu stosunku zobowiązaniowego.
O ile pożyczka, której przedmiotem są pieniądze nie rodzi
żadnych potrzeb pożyczkodawcy w postaci przygotowania się na
przyjęcie świadczenia i zwrot pożyczki, o tyle w przypadku
niepieniężnych pożyczek wymagalność świadczeń dłużnika może być
nieco odroczona z uwagi na potrzebę zorganizowania magazynu bądź
placu na rzeczy będące przedmiotem pożyczki59.
Prawo do unieważnienia albo dopasowania świadczenia w przypadku
wyzysku
Uprawnienie to zostało opisane powyżej. Z perspektywy
pożyczkobiorcy wyzysk może polegać na rażąco wysokim
oprocentowaniu pożyczki. Trudno jednak wyobrazić sobie takie zjawisko
w rzeczywistości, gdyż głównym instrumentem chroniącym przed nim są
ustawowo ograniczone maksymalne odsetki. Gdyby jednak w przyszłości
taka dysproporcja w świadczeniach powstała, to pożyczkobiorca
dysponuje urządzeniem reagującym na naruszony balans w stosunku
zobowiązaniowym.
Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez
pożyczkodawcę
Jeżeli strony ustaliły w jakim terminie ma dojść do przeniesienia
własności przedmiotu pożyczki albo pożyczkobiorca wezwał
pożyczkodawcę do takiego przeniesienia, a ten ostatni nie robi tego
naruszając termin wymagalności świadczenia, to pożyczkobiorcy
przysługuje rekompensata w postaci odsetek za opóźnienie60. Ich wyso-
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P. Machnikowski [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek, P.
Machnikowski), Warszawa 2014, s. 661.
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Ibidem, s. 662.
60
Bogdan Bladowski, Alfred Gola, Pożyczka, kredyt, użyczenie, Warszawa 1985,
s. 14.
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kość i charakter zostały przedstawione we wcześniejszej części
opracowania.
Prawo do odstąpienia od umowy przy zwłoce w wykonaniu
zobowiązania przez pożyczkobiorca
Podobnie jak pożyczkodawca, pożyczkobiorca dysponuje
instrumentem, który pozwala mu na jednostronne zakończenie stosunku
zobowiązaniowego. Pożyczkodawca w stosunku pożyczki występuje
bowiem kilkukrotnie w pozycji podmiotu zobowiązanego do określonego
działania, a jego obowiązki niekoniecznie muszą wynikać z umowy.
Podstawą do potencjalnego odstąpienia przez pożyczkobiorcę od umowy
będzie okoliczność, w której w sposób zawiniony pożyczkodawca
opóźnia się z wydaniem pokwitowania zapłaty61. Po tej zwłoce, pożyczkobiorca
wzywa
go
do
wykonania
tego
zobowiązania
z zagrożeniem odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania
terminu. Jeśli pożyczkodawca nie zastosuje się do instrukcji, stwarza
okoliczności, w których pożyczkobiorca otrzymuje uprawnienie do
jednostronnego zakończenia tego stosunku zobowiązaniowego.
Konkluzje
Kluczowym czynnikiem wpływającym na wzrost znaczenia
umowy pożyczki jest ciągły postęp technologiczny. Jego głównym
założeniem jest skracanie dystansu między ludźmi wraz z tendencją do
wyrugowania osoby trzeciej łączącej popyt i podaż. Emanacją tego
procesu jest powstawanie platform internetowych z pożyczkami, które
pozwalają na większą efektywność zagospodarowania kapitału62. A jest
to dopiero preludium zmian technologicznych…
Do tych zmian powinno się podchodzić jak do szans, a nie
zagrożeń. Większa efektywność w lokowaniu kapitału, będąca na pewno
efektem lepszej legislacji dotyczącej pożyczki, będzie działać na korzyść
wszystkich nas. Większy poziom cyrkulacji pieniądza jest bowiem, przy
założeniu stałej bazy monetarnej, świadectwem na dynamiczny wzrost
gospodarki.

61

Art. 462 § 1 kc
A. Milne, P. Parboteeah, The Bussiness Models and Economics of Peer-toPeer Lending, Bruksela 2016, s. 10 i n.
62
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Zaprezentowane powyżej instrumenty prawne przysługujące obu
stronom stosunku zobowiązaniowego pożyczki prezentują pełne
spectrum możliwości oddziaływania na swoją pozycję prawną. Ich
szerokość jest pochodną przyjęcia, że oprocentowanie pożyczki stanowi
ekwiwalent świadczenia pożyczkodawcy polegającego na przeniesieniu
własności przedmiotu pożyczki. Taka teza, odzwierciedlająca
rzeczywistość, ale godząca w konstrukcje doktrynalne, pozwala na
wypełnienie postulatu realizacji konstytucyjnej gospodarki rynkowej nie
będąc jednocześnie konstrukcją contra legem i lepiej równoważąc
interesy stron. Należy podkreślić, że uznanie wzajemności świadczenia
oprocentowania nie przysporzyła uprawnień tylko pożyczkodawcy, lecz
była korzystna również dla pożyczkobiorcy.
Pomimo upływu ponad 50 lat od uchwalenia przepisów kc
ustawodawca nie zdecydował się na rozszerzenie regulacji umowy
pożyczki pozostawiając zbyt dużo niejasności, które nie służą pewności
obrotu gospodarczego. Wydaje się, że po ponad pół wieku
obowiązywania i będąc pod naciskiem globalnego procesu
dekodyfikacji63, polskie prawo cywilne potrzebuje nowej koncepcji. Bez
uniwersalnych i przemyślanych regulacji polskie prawo prywatne nie
będzie w stanie nadążać za coraz bardziej przyśpieszającym światem64.
Odnosząc się wyłącznie do pożyczki, z uwagi na proces
skracania relacji między posiadaczem kapitału, a podmiotem
zgłaszającym jego niedobór, należy jak najszybciej w sposób klarowny
i zupełny uregulować tę umowę. Operowanie na lakonicznych
i nieprecyzyjnych regulacjach nie służy zaufaniu w obrocie. Pożyczka ma
zbyt duże i ciągle rosnące znaczenie w dzisiejszej gospodarce by być
dalej traktowana po macoszemu jak w czasach powstania kodeksu
cywilnego.
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Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących
pozarolniczą działalność gospodarczą
Social insurance for citizens leading non-agricultural economic
activities

Abstrakt
Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej związane
jest z uczestnictwem w systemie powszechnych ubezpieczeń
społecznych. Stanowi on realizację obowiązku władz publicznych do
zapewnienia obywatelom zabezpieczenia społecznego w razie
niezdolności do pracy ze względu na chorobę, inwalidztwo lub
osiągnięcie wieku emerytalnego. Pozarolnicza działalność gospodarcza
stanowi jeden z tytułów do ubezpieczeń. Osoby te podlegają
obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.
Dobrowolne jest dla nich ubezpieczenie chorobowe. Podleganie
ubezpieczeniom związane jest z obowiązkiem opłacania składki
ubezpieczeniowej. Interesująca jest także sytuacja prawna osób
pozostających w samozatrudnieniu.
Słowa kluczowe:
samozatrudnienie, ubezpieczenia społeczne, działalność gospodarcza,
składka
Abstract
Leading a non-agricultural economic activity requires
participation in common social insurances. It ensures the citizens that
public authorities will provide them with social security in cases of
inability to work caused by an illness, disability or retirement. Nonagricultural economic activity provides the citizen with the right for
insurance. Those people fall within obligatory insurance of retirement,
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annuities and accidents. Sickness insurance is voluntary and subjection to
the insurances involves the payment of insurance premium. What is even
more interesting is the legal status of citizens who are self-employed.
Key words:
self-employment, social insurance, economic activity, insurance fee

1. System ubezpieczeń społecznych – uwagi wprowadzające
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z problematyką
uczestnictwa w systemie powszechnych ubezpieczeń społecznych.
Stanowi on przedmiot regulacji ustawy z dnia 13 października 1998 roku
o systemie ubezpieczeń społecznych 1 (dalej: u.s.u.s.). Bez wątpienia
należy go uznać za instytucję publiczną tworzoną przez państwo, które
jest zobowiązane do ponoszenia odpowiedzialności za właściwe
zorganizowanie i zarządzanie systemem2. Warto podkreślić, że terminowi
„system ubezpieczeń społecznych” można nadawać różne znaczenia,
bowiem można rozpatrywać go w ujęciach: ekonomicznym,
socjologicznym, prawnym lub organizacyjnym3. W ogólnym ujęciu można mówić o systemie ubezpieczeń społecznych jako zespole instytucji i
konstrukcji prawnych służących zabezpieczeniu ryzyka socjalnego jego
uczestników. System to także wszelkie stosunki prawne zachodzące
między podmiotami ubezpieczeń społecznych, których treścią są
wzajemne prawa, obowiązki i roszczenia4.
Ubezpieczenia społeczne należy rozumieć jako system
gwarantowanych przez władzę publiczną świadczeń związanych
z pokryciem potrzeb wywoływanych przez zdarzenia losowe.
Świadczenia te realizowane są przez właściwe w tym celu instytucje 5 .
Innymi słowy ubezpieczenia społeczne zabezpieczają na wypadek
ziszczenia się ryzyka socjalnego. Jest to niebezpieczeństwo zajścia
zdarzenia mającego charakter: niekorzystny, niepewny, niezależny od
1

Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.
I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2016, s. 30.
3
M. Łaga [w:] Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych. 100 podstawowych
pojęć, red. A. Wypych-Żywicka, Warszawa 2016, s. 175.
4
Ibidem, s. 175.
5
G. Szyburska-Walczak, Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium, Warszawa
2015, s. 27.
2
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woli człowieka, losowy, przyszyły, prawnie wyodrębniony i aktuarialnie
obliczalny 6 . Wyodrębnienie zagadnienia ryzyka socjalnego jest o tyle
istotne, że ubezpieczeniowa metoda ochrony prawnej opiera się na
konstrukcji wspólnoty ryzyka. Zakłada ona rozłożenie ciężaru ryzyka na
dużą zbiorowość podmiotów, które połączone są zbieżnym interesem
reakcji na grożące niebezpieczeństwa lub potrzebą łagodzenia ich
skutków7.
System ubezpieczeń społecznych sensu stricte nie obejmuje
ubezpieczenia zdrowotnego. W klasycznym ujęciu obejmuje on bowiem
ochronę na wypadek okoliczności wymienionych w art. 67 Konstytucji
RP, tj. niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, inwalidztwem
i osiągnięcia wieku emerytalnego. Przedmiotem ochrony ubezpieczenia
zdrowotnego są natomiast zdrowie i życie ludzkie. W związku z tym
realizuje ono normę programową wyrażoną w art. 68 Konstytucji RP.
W mojej ocenie jest to inny typ ubezpieczenia funkcjonujący obok
ubezpieczeń społecznych. Mieści się on w zakresie szerszego terminu
„zabezpieczenie społeczne”, bowiem stanowi jego część składową.
Ponadto, „charakter ryzyka, składniki i świadczeń, udział wielu
podmiotów – te i podobne względy przemawiają przeciwko włączeniu
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do systemu ubezpieczeń
społecznych” 8 . Z tego powodu w dalszej części opracowania poprzez
„ubezpieczenia społeczne” należy rozumieć ubezpieczenia emerytalne
i rentowe, chorobowe oraz wypadkowe.
Relewantną cechą ubezpieczeń społecznych jest bezwzględny
charakter przepisów. Niedopuszczalna jest zatem jakakolwiek możliwość
modyfikacji stosunku prawno-ubezpieczeniowego w drodze umowy lub
ze względu na stosowanie zasad współżycia społecznego9. Metoda ubezpieczeniowa zastosowana w tym przypadku nie ma charakteru zbliżonego
do ubezpieczeń cywilnych i gospodarczych, bowiem stosunki prawne
z nich wynikające powstają najczęściej w drodze umowy.
W ramach ubezpieczeń społecznych można wyróżnić trzy rodzaje
stosunków prawnych. Mianowicie są to stosunki: podlegania

6

K. Antonów [w:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran,
Warszawa 2015, s. 657-658.
7
Ibidem, s. 658.
8
J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006, s. 85.
9
I. Jędrasik-Jankowska, op. cit., s. 28.
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ubezpieczeniom, gwarancji świadczenia oraz jego realizacji10. Za zasadniczy element stosunku prawnego podlegania ubezpieczeniom należy
uznać obowiązek ubezpieczenia lub prawo do jego dobrowolności.
Stosunek ten wyraża się w powstaniu odpowiednich uprawnień
i obowiązków zatrudnionego/osoby prowadzącej działalność, płatnika
oraz podmiotów będących wykonawcami ubezpieczenia 11 . Wobec powyższego należy przyjąć, że społeczno-gospodarcze przeznaczenie
stosunków prawnych w ramach ubezpieczeń społecznych stanowi
ukształtowanie form ochrony na wypadek ziszczenia się ryzyka
socjalnego12.
Z punktu widzenia niniejszego opracowania warto zwrócić
uwagę na podmioty ubezpieczeń społecznych. Do ich katalogu należy
zaliczyć ubezpieczonego, płatnika oraz organ rentowy. Przybliżenie
istoty dwóch pierwszych pojęć wydaje się być uzasadnione. Stosownie
do treści art. 4 pkt 1 u.s.u.s. za ubezpieczonego należy uznać osoby
fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych,
tj. emerytalnemu, rentowym, chorobowemu lub wypadkowemu.
Definicja płatnika wynikająca z art. 4 pkt 2 u.s.u.s. jest dość
rozbudowana. Niemniej jednak wynika z niej, że może nim być zarówno
osoba fizyczna (przykładem jest przedsiębiorca opłacający składki za
samego siebie), jak i osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej. Podmiot ten jest obciążony
szeregiem obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych 13. Należy zaznaczyć, że osoby prowadzące działalność gospodarczą są płatnikami
składek. W przypadku przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie
za siebie można mówić o jednoczesnym byciu ubezpieczonym
i płatnikiem.
2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
Ubezpieczenia społeczne odznaczają się cechą powszechności.
Oznacza to, że zamysłem ustawodawcy było objęcie ich zakresem jak
największej, aktywnej zawodowo grupy społecznej. Niemniej jednak
należy podkreślić, że powszechność nie oznacza jednolitości14. Zgodnie
ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (dalej: SN) wyrażonym w wyroku
10

J. Jończyk, op. cit., s. 51.
Ibidem, s. 51.
12
K. Antonów [w:] op. cit., s. 656.
13
Szerzej na ten temat: Ibidem, s. 661.
14
J. Jończyk, op. cit., s. 89.
11
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z dnia 22 stycznia 2002 roku, II UKN 58/0115 z art. 2a u.s.u.s. nie można
wywodzić zakazu wprowadzania zróżnicowanych systemów ubezpieczeń
społecznych dla pracowników i dla osób, które prowadzą działalność
gospodarczą. Nie ulega bowiem wątpliwości, że państwo realizuje
obowiązek tworzenia systemu ubezpieczeń społecznych poprzez swoiste
przymuszenie jednostek do uczestnictwa w nim16.
System ubezpieczeń społecznych winien być zorganizowany tak,
aby zapewniać równe traktowanie wszystkich ubezpieczonych bez
względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość i stan cywilny
lub rodzinny. Zasada równego traktowania wynika wprost z art. 2a ust.
1 u.s.u.s. Jej istota nie wyraża się poprzez jakąś abstrakcyjną równość
osób, lecz poprzez nakaz równego traktowania ubezpieczonych. Co
ważne, wyłącznie w zakresie określonym w przepisie art. 2a u.s.u.s.17
W ubezpieczeniach społecznych można wyróżnić dwie formy.
Mianowicie są to ubezpieczenia obowiązkowe oraz ubezpieczenia
dobrowolne. Pierwsza dotyczy całego katalogu ubezpieczeń
tj. ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, chorobowego oraz
wypadkowego. Ubezpieczeniami obowiązkowymi objęte są osoby
fizyczne, które wykonują pracę lub prowadzą działalność na terytorium
państwa. Rozwiązanie takie jest zgodne z przyjętą w sferze prawa
ubezpieczeń społecznych zasadą terytorialności – lex loci laboris. Należy
rozumieć ją jako powiązanie obowiązku ubezpieczenia z miejscem
wykonywania pracy lub prowadzenia działalności18.
Ubezpieczenia dobrowolne odnoszą się do ubezpieczeń
emerytalnego i rentowych oraz chorobowego. Należy jednak zwrócić
szczególną uwagę na regulację art. 10 u.s.u.s., bowiem jeżeli okres
dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi
przekracza 10 lat, nie obowiązuje gwarancja wypłaty minimalnego
świadczenia, w przypadku gdy stan własnego konta ubezpieczonego nie
będzie go zapewniał. Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe są
od 1 stycznia 2013 roku ogólnie dostępne dla wszystkich osób, które nie
spełniają warunków objęcia ubezpieczeniami obowiązkowymi 19.

15

Legalis nr 59317.
I. Jędrasik-Jankowska, op. cit., s. 64.
17
J. Jończyk, op. cit., s. 90.
18
K. Antonów [w:] op. cit., s. 672.
19
Ibidem, s. 672.
16
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Podleganie ubezpieczeniom społecznym nierozerwalnie łączy się
z faktem posiadania określonego tytułu do ubezpieczeń. Ustawa wskazuje
tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, które
wylicza taksatywnie w art. 6 u.s.u.s. Obowiązek ten nie jest powiązany
wyłącznie z działalnością zarobkową, lecz również z otrzymywaniem
środków utrzymania z innych źródeł niż praca zarobkowa20. Tym samym
tytuły do ubezpieczeń społecznych można podzielić na tytuły zarobkowe
oraz niezarobkowe. Kryterium ich rozróżnienia stanowi osiąganie
przychodu21.
Możliwa jest także sytuacja, w której jedna osoba legitymuje się
równocześnie przynajmniej dwoma tytułami do ubezpieczeń. W tym
wypadku należy mówić o zbiegu tytułów, czyli o przypadku
jednoczesnego wykonywania kilku rodzajów działalności. Ustawodawca
w art. 9 u.s.u.s. wskazuje, który tytuł cechuje się pierwszeństwem.
Oznacza to, że z tego tytułu winno podlegać się ubezpieczeniom
społecznym, natomiast kolejne mogą być tytułami dobrowolnymi lub
z nich wyłączonymi22. W związku z zagadnieniem zbiegów tytułów do
ubezpieczeń należy zwrócić uwagę na proponowany w piśmiennictwie
ich podział na bezwzględne i ogólne23. Pierwszy rodzaj wiąże się z bezwzględnym obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom z każdego z tych
tytułów. W przypadku drugiej grupy obowiązuje zasada pierwszeństwa
w czasie, acz z dopuszczalną możliwością zmiany tytułu.
Istotne jest, że zasada zbiegów tytułów do ubezpieczeń
społecznych odnosi się wyłącznie do ubezpieczenia emerytalnego
i rentowych. Te rodzaje ubezpieczeń odnoszą się bowiem do ryzyka
o charakterze niezależnym od konkretnego tytułu do ubezpieczenia.
Można zatem przyjąć, że ubezpieczonemu wystarcza ubezpieczenie
z jednego z nich, żeby dane ryzyko socjalne było zabezpieczone. Inaczej
jest w odniesieniu do ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego. Wydaje
się bowiem, że chronią one aktualny zarobek osiągany z danego tytułu,
który może być utracony w skutek czasowej niezdolności do pracy lub
wypadku przy pracy. Niemniej jednak de lege lata ubezpieczenie
chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe zostały powiązane
z obowiązkowym ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z danego

20

I. Jędrasik-Jankowska, op. cit., s. 70.
K. Antonów [w:] op. cit., s. 672.
22
I. Jędrasik-Jankowska, op. cit., s. 93.
23
K. Antonów [w:] op. cit., s. 674.
21
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tytułu24. W takim stanie rzeczy warto zwrócić uwagę na poruszoną kwestię zbiegów tytułów do ubezpieczeń. Możliwe są bowiem sytuacje,
w których osoba wykonująca dwa rodzaje działalności zarobkowej
podlega ubezpieczeniom obowiązkowo tylko z jednego z nich,
a dodatkowo chciałaby ubezpieczyć się dobrowolnie z drugiego tytułu.
W takim przypadku zabezpieczenie ryzyka socjalnego poprzez
ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe z drugiej działalności nie jest
możliwe. Przekłada się to na brak, choćby częściowej, niwelacji
potencjalnej utraty przychodu z tego tytułu. Należy jednak zwrócić
uwagę na charakter świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, np. zasiłku
chorobowego. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego
(dalej: TK) wyrażonym w wyroku z dnia 25 lutego 2014 roku, SK
18/13 25 zasiłek chorobowy pełni funkcję kompensacyjną w związku
z czasową niezdolnością do wykonywania pracy i nie może być
traktowany jako ekwiwalent utraconego wynagrodzenia. W konstatacji
należy stwierdzić, że zgodnie z intencją ustawodawcy świadczenie
w postaci zasiłku chorobowego ma na celu łagodzenie skutków
niezdolności do pracy, nie powinno ono zaś prowadzić do całkowitego
wyrównania utraconego zarobku.
Kwestia podziału form podlegania ubezpieczeniom społecznym
na obowiązkowe i dobrowolne ma ogromne znaczenie praktyczne
z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, bądź też
swoistego łączenia tego rodzaju działalności z wykonywaniem innej
pracy zarobkowej. Należy bowiem rozważyć w jakim zakresie
ubezpieczenia społeczne są dla tych podmiotów obowiązkowe, a w jakim
stanowią wyłącznie ewentualną możliwość. Wypływa to na sytuację
prawną przedsiębiorcy poprzez kształtowanie jego sytuacji prawnej
względem powszechnego systemu ubezpieczeniowego.
3. Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia społeczne osób
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
Nie ulega wątpliwości, że zarobkowanie w postaci prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi tytuł do ubezpieczeń
społecznych. Ustawa systemowa wskazuje bowiem w art. 6 u.s.u.s.
podmioty obowiązkowo podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym. Katalog osób wymienionych w tym artykule ma charakter
numerus clausus. Osoby w nim niewymienione nie podlegają zatem
24
25

I. Jędrasik-Jankowska, op. cit., s. 93.
Legalis nr 762039.
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ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Tym samym nie podlegają
im m.in. osoba wykonująca umowę o dzieło lub członek zarządu, gdyż
ustawa nie wymienia takich tytułów 26 . Artykuł 6 ust. 1 pkt 5 u.s.u.s.
wskazuje, że obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych objęte
są osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi
współpracujące. W tym względzie należy mieć na uwadze możliwość
występowania zbiegów tytułów.
Tytuł wskazany w przytoczony artykule, tj. „prowadzenie
pozarolniczej działalności” posiada charakter zbiorczy. Swoim zakresem
obejmuje on bowiem osoby prowadzące działalność różnego typu. Zatem
jeżeli w przepisie użyty zostaje termin „pozarolnicza działalność”, to
odnosi się on do wszystkich grup wykonujących taką działalność. Pojęcie
„pozarolniczej działalności gospodarczej” należy uznać za zakresowo
węższe27. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność definiuje art. 8 ust.
6 u.s.u.s. Wskazuje on pięć grup podmiotów. Są to: osoby prowadzące
pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów
o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, twórcy
i artyści, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnych zawodów,
wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, a także osoby
prowadzące publiczne lub niepubliczne szkoły lub inne placówki o tego
rodzaju charakterze. Z oczywistych względów w dalszej części
opracowania będzie mowa o osobach prowadzących pozarolniczą
działalność gospodarczą.
Wobec powyższych rozważań należy przyjąć, że ubezpieczenia
emerytalne i rentowe są, co do zasady, obowiązkowe dla osób
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Zatem osoby te nie
mają możliwości „zwolnienia się” z uczestnictwa w powszechnym
systemie ubezpieczeń społecznych, bowiem objęte są swego rodzaju
przymusem.
Kwestia podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu stanowi
przedmiot regulacji art. 12 u.s.u.s. Ubezpieczenie to zawsze ma charakter
obowiązkowy. Ustawodawca zdecydował się specyficznie określić krąg
podmiotów mu podlegających, wskazał bowiem osoby, które zostały
wyłączone z zakresu tego rodzaju ubezpieczenia. Na gruncie ustawy
26

A. Radzisław [w:] Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz,
red. J. Wantoch-Rekowski, Warszawa 2015, s. 52.
27
I. Jędrasik-Jankowska, op. cit., s. 74.
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systemowej ubezpieczenie wypadkowe nie stanowi samodzielnego
rodzaju ryzyka ubezpieczeniowego. Innymi słowy – określona osoba nie
może podlegać tylko ubezpieczeniu wypadkowemu28. Należy zauważyć,
że obowiązek ubezpieczenia wypadkowego został skorelowany
z obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, bowiem w tym
zakresie nie występuje konstrukcja ubezpieczenia dobrowolnego29. Co do
zasady osoby, które są tymi ubezpieczeniami objęte przymusowo m.in.
pracownicy będą zawsze podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu 30 .
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarcza z reguły będą
podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu. Odstępstwo od
tej zasady będzie zachodzić wyłącznie w sytuacji, gdy wykonywanie
działalności stanowi dla nich dobrowolny tytuł do ubezpieczenia.
Jeśli zaś chodzi o ubezpieczenie chorobowe, to kwestia
podlegania została uregulowana w art. 11 u.s.u.s. Osoby podlegające
temu rodzajowi ubezpieczenia mają prawo do świadczeń pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby lub macierzyństwa31.
Ustawa dzieli je na obowiązkowo oraz dobrowolnie podlegające
ubezpieczeniu. Do pierwszej grupy należy zaliczyć pracowników,
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby odbywające
służbę zastępczą (vide: art. 9 ust. 1 u.s.u.s.). Dobrowolnie ubezpieczeniu
chorobowemu podlegają natomiast podmioty wymienione w art. 9 ust.
2 u.s.u.s. Do ich katalogu włączone zostały osoby prowadzące
pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące. Tym samym
do tego rodzaju ubezpieczenia możliwość przystąpienia mają osoby
prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Jednakże należy
zastrzec, że „cechą charakterystyczną dobrowolnego ubezpieczenia
chorobowego jest to, że zawsze towarzyszy ono obowiązkowym
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Oznacza to, że do tego
ubezpieczenia nie może przystąpić osoba, która ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z danego tytułu podlega dobrowolnie. Krąg
ubezpieczonych, którzy mogą przystąpić do tego ubezpieczenia jest
zamknięty” 32 . Konstatacją powyższych rozważań jest stanowisko, że
28

A. Radzisław [w:] op. cit., s. 134.
M. Zieleniecki, Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego, [w:] Ubezpieczenie społeczne – dawnej i dziś. W 80-lecie uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu
społecznym, Wrocław 2013, s. 49.
30
A. Radzisław [w:] op. cit., s. 135.
31
Ibidem, s. 131.
32
P. Kostrzewa [w:] Meritum. Ubezpieczenia społeczne 2016, red. J. Kuźniar,
Warszawa 2016, s. 135.
29
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podleganie ubezpieczeniu chorobowemu pozostaje w decyzji
zainteresowanych osób prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą, pod warunkiem, że z jej tytułu podlegają obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Podmioty, dla których
wykonywanie działalności gospodarczej stanowi drugi tytuł do
ubezpieczeń nie mogą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia
chorobowego.
W ujęciu praktycznym warto zauważyć także, że „osoba
prowadząca kilka rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej jest
obejmowana obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi tylko,
z jednego, wybranego przez siebie rodzaju działalności. Z tytułu
prowadzenia pozostałych rodzajów pozarolniczej działalności nie
podlega ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowo, ani
dobrowolnie”33.
Warto pamiętać, że ubezpieczenia emerytalne i rentowe mogą
być dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
dobrowolne wyłącznie w sytuacji, gdy fakt ten wynika ze zbiegu tytułów
do ubezpieczeń. Składkę na te rodzaje ubezpieczeń mogą dobrowolnie
bowiem opłacać osoby legitymujące się tytułem ogólnym, który został
zwolniony z tego obowiązku na mocy art. 9 u.s.u.s.34. Taka forma podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przekłada się
bezpośrednio na możliwość ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
z tego tytułu. Wydaje się, że rozwiązanie wprowadzone przez
ustawodawcę należy oceniać krytycznie. Osoby aktywne zawodowo
cechujące się wysokim poziomem przedsiębiorczości, które wykonują
więcej niż jeden rodzaj działalności zarobkowej są najczęściej
pozbawione możliwości zapewnienia sobie ochrony na wypadek
czasowej niezdolności do pracy z jednego z tytułów. Oczywiście należy
mieć wzgląd na kompensacyjny charakter świadczeń z ubezpieczenia
chorobowego i wypadkowego, które mają jedynie łagodzić skutki
zaistnienia ryzyka socjalnego. Niemniej jednak sytuacja życiowa takich
osób wydaje się ulegać znacznemu pogorszeniu w przypadku jego
wystąpienia.

33
34

D. Kosacka, B. Olszewski, Leksykon świadczeń ZUS, Warszawa 2015, s. 286.
I. Jędrasik-Jankowska, op. cit., s. 97.
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4. Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
Artykuł 8 ust. 6 pkt 1 u.s.u.s. wskazuje, że za osoby prowadzące
pozarolniczą działalność gospodarczą należy uznawać odpowiednie
podmioty w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej. Materia ta stanowi przedmiot regulacji ustawy z dnia
2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej35 (dalej: u.s.g.).
Istota tej ustawy wynika z faktu, że wolność działalności gospodarczej
jest jedną z zasad ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej36.
Zgodnie z art. 2 u.s.g. przez działalność gospodarczą należy
rozumieć zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową,
usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze
złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób
zorganizowany i ciągły. Ustawowa definicja tego terminu podaje
funkcjonalne cechy działalności gospodarczej. Należy do nich zaliczyć:
zarobkowość, zorganizowanie, ciągłość, a także profesjonalny charakter.
Ustawa jednak nie precyzuje ich znaczenia oraz treści 37. Legalna definicja działalności gospodarczej ma kluczowe znaczenie, bowiem
ustawodawca opracowując to pojęcie wprowadził je w ujęciu generalnym
wyłącznie do tej ustawy38. W uchwale z dnia 23 lutego 2005 roku, III
CZP 88/0439 SN wskazał, że definicji legalnej działalności gospodarczej
nie należy zawężać jednie do tej określonej w ustawie o swobodzie
działalności gospodarczej. Sąd podniósł, że działalnością gospodarczą
jest działalność, która wykazuje zawodowy, czyli stały, charakter,
podporządkowanie regułom zysku i opłacalności oraz uczestnictwo
w obrocie gospodarczym.
Działalność gospodarcza winna odznaczać się przymiotem
zarobkowości. Tym samym za jej cel należy uznać osiąganie zysku, który
jest nadwyżką przychodów nad stratami. Jednakże można liczyć się przy
tym z możliwością nieuzyskania przychodu z prowadzonej działalności,
35

Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.
J. Stelmasiak, L. Bielecki, Zasada wolności gospodarczej. Zagadnienia podstawowe [w:] Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki
rynkowej, Katowice 2004, s. 278.
37
Ł. Mroczyński-Szmaj [w:] Prawo gospodarcze. Kompendium, red. J. Olszewski, Warszawa 2016, s. 11.
38
Ł. Mroczyński-Szmaj [w:] Publiczne prawo gospodarcze, red. J. Olszewski,
Warszawa 2015, s. 28.
39
Legalis nr 67312.
36
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a więc wygenerowania straty. O jej zarobkowym charakterze nie
świadczy zatem faktyczne osiągnięcie zysku40. Słowa komentarza wymaga także określenie „działalność zawodowa” wykorzystane
w przepisie art. 2 u.s.g. Wydaje się, że chodzi tutaj o osoby wykonujące
wolne zawody, bowiem ciężko wyobrazić sobie działalność gospodarczą
pozbawioną cechy profesjonalności 41 . Kolejną jej cechą jest zorganizowanie.
Zgodnie
ze
stanowiskiem
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego (dalej: WSA) w Opolu wyrażonym w wyroku z dnia
7 maja 2008 roku, I SA/Op 18/08 42 słowo „organizowanie” należy
ujmować jako związane z przygotowaniem i zakładaniem. Wydaje się, że
zorganizowanie oznacza, że wykonywanie działalności jest zaplanowane
zarówno pod względem prawnym, jak i faktycznym 43 . Cechę immamentnie związaną z działalnością gospodarczą jest jej ciągłość. Podobnie
jak zorganizowanie odnosi się ona do sposobu prowadzenia działalności
gospodarczej. Ciągłość oznacza względną stabilność wykonywania
działalności z jednoczesnym założeniem, że nie jest ona okazjonalna,
jednostkowa lub sporadyczna. Takie stanowisko wyraził WSA
w Poznaniu w wyroku z dnia 16 sierpnia 2012 roku, II SA/Po 427/1244.
Warto pamiętać, że „ubezpieczenia społeczne dotyczą również
osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie
przepisów szczególnych, np.: osób fizycznych zakładających szkoły
i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej
przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenie
odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek”45.
Osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie działalności
gospodarczej jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej winna jest udać
się do organu ewidencyjnego w celu złożenia tam wniosku o wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej:
CEIDG). Z uwagi na obowiązującą zasadę „jednego okienka”, złożenie
takiego wniosku będzie równoznaczne z jednoczesnym zgłoszeniem do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) przedsiębiorcy jako
płatnika składek. Ten sam wniosek umożliwia dokonanie zmian, które
40

M. Sieradzka [w:] Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz,
M. Zdyb, M. Sieradzka, Warszawa 2013, s. 32.
41
Ibidem, s. 40.
42
LEX nr 484040.
43
M. Sieradzka [w:] op. cit, s. 42.
44
Legalis nr 532564.
45
D. Kosacka, B. Olszewski, op. cit., s. 271.
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podlegają wpisowi, w stosunku do uprzedniego zgłoszenia płatnika. Na
podstawie danych z otrzymanego wniosku o wpis do CEIDG Zakład
dokonuje sporządzenia pierwszorazowych dokumentów zgłoszenia
płatnika składek – ZUS ZFA46.
Niezależnie od złożenia wypełnionego wniosku do CEIDG
przedsiębiorca rozpoczynający pozarolniczą działalność gospodarczą
obowiązany jest dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (także
ubezpieczenia zdrowotnego). W tym celu obligatoryjnie powinien on
złożyć formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA – ten drugi w przypadku
podlegania wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzonej
działalności. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych poprzez złożenie
druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA powinno nastąpić w terminie 7 dni od
dnia, w którym powstaje obowiązek ubezpieczeń społecznych, tj. od dnia
rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 47 .
Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych stanowi czynność faktyczną
o charakterze ewidencyjnym – deklaratoryjność zgłoszenia48.
Jak zauważył SN w wyroku z dnia 21 czerwca 2001 roku, II
UKN 428/0049 rozpoczęcie działalności gospodarczej polega na podjęciu
w celu zarobkowym działań określonych we wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej lub koncesji. Co więcej, SN w wyroku z dnia
13 lipca 2000 roku, II UKN 659/99 50 orzekł, że ubezpieczeniu społecznemu nie podlegają osoby, które wprawdzie zadeklarowały zamiar
prowadzenia działalności poprzez uzyskanie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, lecz
działalności tej faktycznie nie rozpoczęły i nie prowadziły.
Zainteresowany może bowiem we wniosku do CEIDG oznaczyć dzień
rozpoczęcia działalności na termin późniejszy niż dzień złożenia
wniosku.
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które
w wyniku zbiegu tytułów do ubezpieczeń mogą ubezpieczyć się z niej na
zasadzie dobrowolności i wyrażają taką wolę, winne są złożyć
odpowiedni wniosek do Zakładu. Mogą one dokonać tego w terminie
przez siebie wybranym. Adresatem zgłoszenia jest jednostka
46

A. Radzisław [w:] op. cit., s. 66-67.
Ibidem, s. 67.
48
K. Antonów [w:] op. cit., s. 679.
49
Legalis nr 56126.
50
Legalis nr 51791.
47
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organizacyjna ZUS. Co istotne, może być ono przekazane zarówno
w formie papierowej, jak i elektronicznej. Szczegółowe dane, które
powinno ono obejmować określać art. 36 ust. 10 u.s.u.s.51.
Warto także podkreślić, że zawieszenie wykonywania
działalności gospodarczej na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż
24 miesiące powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
z zastrzeżeniem, że w tym okresie możliwe jest jednak dobrowolne
przystąpienie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych52.
5. Wykonywanie umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej
pozarolniczej działalności gospodarczej
Problematyka samozatrudnienia ma istotne znaczenie z punktu
widzenia podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej. De lege lata nie istnieje przyjęta
definicja legalna samozatrudnienia. Pojęcie to jest interpretowane przez
doktrynę prawa pracy. Najczęściej przyjmuje się, że samozatrudnienie to
wykonywanie pracy bądź świadczenie usług przez jednoosobowe
podmioty gospodarcze. W tak szerokim ujęciu problemu należałoby
wyciągnąć wniosek, że np.: rolnik samodzielnie prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne realizuje samozatrudnienie. Większą liczbę
zwolenników zyskuje węższe ujęcie omawianego określenia. W tym
rozumieniu również jest to świadczenie usług lub pracy przez
jednoosobowe podmioty gospodarcze, ale wyłącznie lub głównie na rzecz
innego podmiotu53.
W kontekście samozatrudnienia należy zwrócić uwagę na
regulacje ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od
osób fizycznych 54 (dalej: u.p.d.o.f.). Zgodnie bowiem z art. 5b ust.
1 u.p.d.o.f. za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się
czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz
ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie
czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
51

K. Antonów [w:] op. cit., s. 678.
I. Jędrasik-Jankowska, op. cit., s. 81-82.
53
B.M. Ćwiertniak [w:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W.
Baran, Warszawa 2015, s. 162.
54
Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.
52
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2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego
związanego z prowadzoną działalnością.
Na gruncie przedstawionej definicji pojawił się problem
kwalifikacyjny wokół dużej liczby tzw. samozatrudnionych. Mianowicie
w wielu przypadkach osoby, które mają zarejestrowaną działalność
gospodarczą, jednocześnie mają zawarte umowy spełniające powyższe
warunki. Skutkiem tego, pomimo wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej osiągają one przychody nie z działalności gospodarczej, ale
ze źródeł wymienionych w art. 13 u.p.d.o.f., a w szczególności z umowy
zlecenia. Warto zauważyć, że istnieje także wyraźne ryzyko możliwości
przekwalifikowania samozatrudnienia w stosunek pracy. Wykonywanie
czynności pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez zlecającego jest bowiem charakterystyczne dla podstawowych cech
stosunku pracy55.
Przekwalifikowanie charakteru stosunku prawnego między osobą
prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą i zlecającym
czynności powoduje doniosłe konsekwencje na gruncie ubezpieczeń
społecznych. Co więcej, następstwa te będą dotyczyły obu podmiotów.
Należy bowiem pamiętać, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność
gospodarczą opłaca składki na ubezpieczenia społeczne sama za siebie.
Natomiast przy umowach zlecenia i umowach o pracę płatnikiem składek
jest zatrudniający. Co istotne, trzeba mieć na uwadze, że w odniesieniu
do tych umów finansowanie składek jest podzielone pomiędzy płatnika
i ubezpieczonego. Inaczej ustalana jest także podstawa wymiaru składek
w przypadku pozarolniczej działalności, a inaczej w przypadku umów
zlecenia czy o pracę56.
W literaturze przedmiotu pojawiają się jednak poglądy, że
pojęcie działalności z ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych
nie pokrywa się z definicją tego pojęcia wynikającą z ustawy
systemowej. W takim ujęciu należałby wyprowadzić wniosek, że
przekwalifikowanie
samozatrudnienia
na
gruncie
przepisów
podatkowych nie miałoby wpływu na kwestię ubezpieczeń społecznych.
Wydaje się, że takim poglądom nie można odmówić słuszności, bowiem
55
56

D. Kosacka, B. Olszewski, op. cit., s. 271.
Ibidem, s. 272.

306

K. Ryś: Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą

regulacje z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym odwołują się
do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a nie do przepisów
podatkowych57.
Orzecznictwo SN wskazuje, że oczywiście możliwe jest
nawiązanie stosunku w ramach samozatrudnienia, który nie będzie mógł
zostać zakwalifikowany jako stosunek pracy. Zgodnie bowiem ze
stanowiskiem SN wyrażonym w wyroku z dnia 25 kwietnia 2014 roku, II
PK 200/1358 strony mogą zawrzeć umowę o świadczenie usług, w której
zleceniobiorca korzysta z przymiotu, praw i obowiązków podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą. Niemniej jednak z wyroku SN
z dnia 3 listopada 2010 roku, I PK 85/10 59 można wywnioskować, że
założenie działalności gospodarczej nie przesądza o braku kwalifikacji
stosunku jako stosunku pracy. W mojej ocenie dla rozstrzygnięcia
omawianego zagadnienia niezbędna jest indywidualna analiza każdego
przypadku. Ważne jest bowiem określenie stopnia podległości
i zależności samozatrudnionego od podmiotu zlecającego czynności.
6. Składka na ubezpieczenia społeczne
Definiując istotę składki na ubezpieczenia społeczne należy
wskazać, że jest to cena gwarancji ubezpieczeniowej. Należy się ona
ubezpieczycielowi (ZUS) w zamian za ponoszenie przez niego ryzyka,
którego treść wyraża się w zapewnianiu gwarancji wypłaty świadczenia
w razie zajścia zarówno okoliczności faktycznych, jak i prawnych po
stronie ubezpieczonego. Zatem, aby doszło do wypłaty świadczenia musi
dojść do ziszczenia się ryzyka socjalnego oraz spełnienia ustawowych
warunków60.
W kontekście opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
należy zwrócić uwagę na zagadnienie podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W najprostszym ujęciu jest to
kwota, od której oblicza się wysokość składek na poszczególne rodzaje
ubezpieczeń, w tym także ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
Zgodnie z art. 18 ust. 8 u.s.u.s. podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, które wykonują działalność
pozarolniczą, w tym osób prowadzących pozarolniczą działalność
57

Ibidem, s. 272.
Legalis nr 998563.
59
LEX nr 737373.
60
K. Antonów [w:] op. cit., s. 691.
58
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gospodarczą stanowi zdeklarowana kwota. Nie może być ona jednak
niższa niż kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego przyjętego do ustalania kwoty ograniczenia rocznej
podstawy wymiaru składek. Ustawodawca wprowadził także
ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym – nie może być ona
wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w danym
roku kalendarzowym61.
Warto zwrócić uwagę na regulację art. 18a u.s.u.s., która dotyczy
osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Mianowicie
w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania
działalności gospodarczej podstawę wymiaru stanowi zdeklarowana
kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Możliwość ta dotyczy wyłącznie osób rozpoczynających działalność
gospodarczą. Nie mogą z niej skorzystać jednostki, które wykonują
działalność na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem
jej rozpoczęcia w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym
wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy
czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
Druga kategoria podmiotów wyłączonych z zakresu tej regulacji to
osoby, które prowadzą lub prowadziły w okresie ostatnich 60 miesięcy
kalendarzowym przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności
gospodarczej inną działalność gospodarczą62.
Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe
i chorobowe jest wyrażona w formie stopy procentowej, która jest
jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych. W przypadku ubezpieczenia
wypadkowego stopa procentowa jest zróżnicowana dla poszczególnych
płatników składek, bowiem jest ustalana w zależności od poziomu
zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Dla potrzeb niniejszego
opracowania wystarczy wskazać, że zgodnie z treścią art. 22 ust.
1 u.s.u.s. stopy procentowe składek wynoszą odpowiednio:
1) 19,52% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne;
2) 8,00% podstawy wymiaru na ubezpieczenia rentowe;
61

P. Mućko, A. Sokół, Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w
Polsce i wybranych krajach europejskich, Warszawa 2015, s. 204.
62
Ibidem, s. 205.
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3) 2,45% podstawy wymiaru na ubezpieczenie chorobowe;
4) od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru na ubezpieczenie wypadkowe.
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność obarczone są
obowiązkiem obliczania, opłacania oraz rozliczania za siebie należnych
składek na ubezpieczenia społeczne za każdy miesiąc kalendarzowy.
W przypadku, gdy opłacają one składki wyłącznie za siebie osoby te
winne są składać dokumenty i opłacać składki w terminie do 10. dnia
miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli zaś podmiot opłaca składki także za
inne osoby, to powinien czynić to w terminie do 15. dnia danego
miesiąca za miesiąc poprzedni63.
7. Podsumowanie
Ustawodawca realizując swój konstytucyjny obowiązek
zapewnienia obywatelom zabezpieczenia społecznego w razie
niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po
osiągnięciu wieku emerytalnego utworzył powszechny system
ubezpieczenia społecznego. Jednocześnie określił on grupy zawodowe
i społeczne, które zostały włączone do uczestnictwa w nim. Powszechne
ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenie emerytalne, rentowe,
chorobowe oraz wypadkowe. De lege lata możliwe jest im w dwóch
formach – obowiązkowej i dobrowolnej.
Jednym z tytułów do ubezpieczeń jest prowadzenie działalności
pozarolniczej, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoby ją
wykonujące podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu,
rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dla nich
dobrowolne, choć warto z niego korzystać, aby zapewnić sobie ochronę
na wypadek zaistnienia ryzyka socjalnego w postaci czasowej
niezdolności do pracy w skutek choroby lub macierzyństwa. Dobrowolne
ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest możliwe dla tych osób wyłącznie
w przypadku wystąpienia zbiegów tytułów do ubezpieczeń.
W ujęciu praktycznym podleganie ubezpieczeniom społecznym
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wiąże się
z problematyką tzw. samozatrudnienia. Stanowi ono bardzo popularne
zjawisko, bowiem częstokroć dochodzi do sytuacji, w których
pracownicy przedsiębiorcy świadczą usługi na rzecz swojego byłego
63

A. Radzisław [w:] op. cit., s. 69.
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pracodawcy, dla którego wykonywali dotychczas pracę w ramach
stosunku pracy. Rodzi to ogromne konsekwencje w sytuacji prawnej po
stronie obu podmiotów. Jest to szczególne istotne z uwagi na rosnące
zainteresowanie Zakładu podważaniem charakteru prawnego umów
łączących strony i naliczania zaległych składek na ubezpieczenia.
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
zobowiązane są do comiesięcznego obliczania i opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne ustalanych od zdeklarowanej podstawy
wymiaru.
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Art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych1 - uwagi krytyczne
Art. 8 section 2a of the Act on social insurance system - critical
comments

Abstrakt
Art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
przewiduje, że za pracowników na gruncie prawa ubezpieczeń
społecznych należy uznawać także osoby zatrudnione na podstawie
wybranych umów cywilnoprawnych. Konstrukcja uznania za
pracowników osób, które nawiązały stosunki cywilnoprawne
z podmiotami trzecimi budzi liczne wątpliwości teoretyczne i praktyczne.
Słowa kluczowe:
uznanie za pracownika, umowy cywilnoprawne, umowa o dzieło,
kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Abstract
Article 8 section 2a of the Act on the social security system
provides that individuals employed on the basis of selected civil law
contracts should be recognized as employees under the social security
law. The structure of acknowledgment of being employee which applies
to individuals who have concluded civil law agreements with third parties
raises a number of theoretical and practical doubts.

1

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 z późniejszymi zmianami).
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Uwagi wprowadzające
Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie
uwag krytycznych dotyczących konstrukcji uznania za pracownika
uregulowanej w art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
(dalej: „ustawa systemowa”). Wskazany przepis stanowi, iż za
pracownika na potrzeby ustawy systemowej uważa się także osobę
wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub
innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło,
jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku
pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz
pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
Art. 8 ust. 2a ustawy systemowej rozszerza zakres pojęcia
pracownika na potrzeby prawa ubezpieczeń społecznych. Konstrukcja
w zakresie w jakim uznaje za pracowników osoby zatrudnione na
podstawie umów cywilnoprawnych przez kontrahentów pracodawcy
budzi liczne wątpliwości zarówno teoretyków, jak i praktyków. Mimo to,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz sądy powszechne coraz częściej
kierując się literalną wykładnią przepisu, wydają niekorzystne decyzje
i orzeczenia, co stanowi poważny problem dla wielu przedsiębiorców.
W wyniku zastosowania konstrukcji uznania za pracownika, pracodawcy
zostają zobowiązani do zapłaty podwyższonych składek na ubezpieczenia
społeczne z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego przez ich
pracowników od partnerów biznesowych przedsiębiorstwa.
Definicja pracownika na gruncie systemu ubezpieczeń społecznych
a prawo pracy
Analiza przepisów polskiego systemu prawa prowadzi do
wniosku, że polski ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie
jednolitej definicji pracownika, która miałaby zastosowanie do
wszystkich sfer związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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Zgodnie z definicją przyjętą w Kodeksie pracy2 pracownikiem jest osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 Kodeksu pracy). Na
gruncie prawa pracy za pracowników nie uznaje się zatem osób
zatrudnionych w niepracowniczych reżimach zatrudnienia, w tym
w szczególności osób wykonujących pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych, przykładowo umowy zlecenia czy też umowy
o dzieło.
Definicja pracownika przyjęta w ustawie systemowej nie jest
tożsama z siatką pojęciową gałęzi prawa pracy 3 . Przypominając, za
pracowników, oprócz osób spełniających warunki określone w art.
2 Kodeksu pracy, uważa się także osoby współpracujące z pracodawcą
w ramach wybranych umów cywilnoprawnych lub osoby zatrudnione
przez kontrahentów przedsiębiorcy, o ile beneficjentem świadczonej
przez nich pracy jest ich pracodawca. Tym samym, w orzecznictwie
sądowym podkreśla się, że dla celów ubezpieczeń społecznych zarówno
wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych
z pracodawcą, jak i zawartych wprawdzie z osobą trzecią, ale gdy praca
wykonywana jest na rzecz pracodawcy, jest traktowane tak jak
świadczenie pracy w ramach klasycznego stosunku pracy łączącego
jedynie pracownika z pracodawcą4.
Należy podkreślić, że konstrukcja uznania za pracownika może
budzić uzasadnione wątpliwości z punktu widzenia zasad techniki
prawodawczej, zgodnie z którymi w jednym systemie prawnym nie
powinny funkcjonować definicje wzajemnie się wykluczające. Wydaje
się, że ustawodawca nie powinien wprowadzać definicji sprzecznych ze
sobą, ponieważ może to naruszyć konstytucyjną zasadę demokratycznego
państwa prawnego, w tym zasadę zaufania obywateli do państwa
i stanowionego prawa. Ustanowienie jednolitych definicji jest
szczególnie istotne w przypadku budowania siatki pojęciowej aktów
prawnych należących do tej samej lub powiązanych gałęzi prawa. Należy
2

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 1666 z późniejszymi zmianami).
3
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i
Spraw Publicznych z dnia 24 marca 2015 r., sygn. II UK 184/14, MoPr 2015 nr
7, str. 373.
4
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - III Wydział Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. III AUa 616/14,
Legalis numer: 1410179.
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zauważyć, że prawo pracy oraz prawo ubezpieczeń społecznych są
gałęziami prawa, które wykazują silne związki, które są widoczne
szczególnie w praktyce obrotu gospodarczego. Z tego względu,
w dalszych rozważaniach autor dokona oceny czy wprowadzenie art. 8
ust. 2a ustawy systemowej było poparte ważnymi i obiektywnymi
przyczynami.
Ratio legis konstrukcji uznania za pracownika
Główną przyczyną wprowadzenia art. 8 ust. 2a ustawy
systemowej była potrzeba zapobiegania praktyce rynkowej nadużywania
umów cywilnoprawnych w celu omijania przepisów prawa pracy oraz
prawa ubezpieczeń społecznych. Należy zauważyć, że umowy o pracę są
coraz częściej zastępowane umowami cywilnoprawnymi, które nie
stanowią tytułu do ubezpieczeń społecznych, lub też stanowią taki tytuł w
ograniczonym zakresie. Przedsiębiorcy kierując się potrzebą
optymalizacji prowadzonej działalności, w celu obejścia przepisów
o czasie pracy5, czy też obniżenia kosztów związanych z obowiązkiem
opłacania składek na ubezpieczenia społeczne notorycznie proponowali
swoim pracownikom zawarcie dodatkowych umów cywilnoprawnych6.
Początkowe brzmienie art. 8a ust. 2a ustawy systemowej miało
wyłącznie na celu zapobieganie oferowaniu pracownikom nawiązywania
dodatkowej więzi prawnej w ramach uzupełnienia stosunku pracy.
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że konstrukcja uznania za
pracownika w obowiązującym brzmieniu została wprowadzona w wyniku
poprawki zaproponowanej przez posła Manickiego7. Poseł zaproponował
dodanie do treści art. 8 ust. 2a ustawy systemowej fragmentu
o konsekwencjach bycia beneficjentem usług wykonywanych przez
pracowników w ramach umów zawartych z partnerami biznesowymi
pracodawców. Propozycja posła określana jako „lex Manicki” w swej
istocie miała na celu wyeliminowanie sytuacji, w której przedsiębiorcy
w celu unikania obowiązków płatników składek na ubezpieczenia
5

G. Goździewicz, Z. Hajn, Podmioty stosunku pracy, [w:] K. Baran, G.
Goździewicz, (red.), System prawa pracy. Tom II Indywidualne prawo pracy.
Część ogólna, Warszawa 2017, s. 125.
6
D. Wąsik, Rzecz o potrzebie nowelizacji art. 8 ust. 2a ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych na przykładzie działalności leczniczej, Prawo
budżetowe Państwa i Samorządu, 4(2)/2014. s.90.
7
I. Jędrasik – Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia
społecznego, Warszawa 2014, s. 77.
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społeczne wymienialiby się zatrudnionymi pracownikami ze współpracującymi przedsiębiorstwami.
Wydaje się, że argumentacja przedstawiona przez posła
Manickiego dotyczy jedynie skrajnych przypadków. Wprowadzenie do
ustawy systemowej przepisu ustanawiającego ogólną zasadę umożliwia
niczym nieograniczone stosowanie kontrowersyjnej konstrukcji bez
zbadania czy kontrahenci biznesowi doszli do porozumienia mającego na
celu obejście przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Należy
podkreślić, że decyzja ustalająca podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma
charakter decyzji deklaratoryjnej tzn. stwierdza czy w określonym stanie
faktycznym zostały spełnione przesłanki określone przepisami prawa 8 .
Z tego względu, ostateczne brzmienie przepisu nie stanowi dobrego
rozwiązania legislacyjnego, ponieważ pozwala na niemal automatyczne
uznanie za pracownika osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych, jeżeli beneficjentem wykonywanych usług jest ich
pracodawca.
Co istotne, konstrukcja uznania za pracownika może być
postrzegana jako swoista sankcja stosowana wobec pracodawcy, który
z uwagi na potrzeby prowadzonego zakładu pracy nie chce zatrudniać
kolejnych pracowników i decyduje się na skorzystanie z usług podmiotu
trzeciego. W praktyce, pracodawcy coraz częściej decydują się na
skorzystanie z usług profesjonalnych podmiotów zewnętrznych. W takich
sytuacjach pracownicy pracodawcy stają się jedynie wykonawcami
zleconych im czynności, które nie mogłyby być przez nich wykonywane
w ramach stosunku pracy z uwagi na brak odpowiedniego know-how.
Tym samym, uznanie ich za pracowników na gruncie prawa ubezpieczeń
społecznych może budzić uzasadnione wątpliwości.
Zatrudnienie u kontrahenta pracodawcy w praktyce
Konstrukcja uznania za pracownika w brzmieniu zaproponowanym przez posła Manickiego spotkała się z krytyką doktryny
prawa ubezpieczeń społecznych 9 . Mimo to, w ostatnich latach można
8

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - III Wydział Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. III AUa 760/12,
Legalis numer: 734943.
9
Konstrukcja została między innymi skrytykowana przez B. Gudowską –
B. Gudowska, Komentarz do art. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
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zauważyć zjawisko coraz częstszego wykorzystania literalnego brzmienia
art. 8 ust. 2a ustawy systemowej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
oraz sądy powszechne. Warto podkreślić, że art. 8 ust. 2a ustawy
systemowej nie był podstawą niekorzystnych decyzji Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych do czasu wydania przez Sąd Najwyższy
uchwały z dnia 2 września 2009 r., w której to Sąd Najwyższy
potwierdził obowiązki pracodawcy jako płatnika składek związane
z koniecznością opłacenia podwyższonych składek z tytułu
wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników od kontrahentów
pracodawcy10.
Mając na uwadze negatywne konsekwencje, jakie mogą spotkać
przedsiębiorców w związku z wykorzystaniem konstrukcji uznania za
pracownika istotnym wydaje się dokładne przeanalizowanie ryzyk
związanych z możliwością zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy systemowej
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy zauważyć, że
bezpośrednim skutkiem zastosowania konstrukcji uznania za pracownika
jest obowiązek zapłaty podwyższonych składek na ubezpieczenia
społeczne tj. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ubezpieczenie
chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe. Pracodawca w takim
przypadku musi bowiem uwzględnić wynagrodzenie z tytułu zawartej
umowy cywilnoprawnej z podmiotem trzecim w podstawie wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę. Z tego
względu, konstrukcja uznania za pracownika jest szczególnie dotkliwa
w przypadku zastosowania jej do osób zatrudnionych na podstawie umów
o dzieło, która w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie stanowi
tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym. W tym miejscu należy
podkreślić, że przypadku gdy kontrola przeprowadzona przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych wykaże, że pracownicy zatrudnieni przez
pracodawcę wykonują także pracę na rzecz jego kontrahentów organ
rentowy nałoży na pracodawcę obowiązek opłacenia zaległych składek.
Dodatkowo, warto zauważyć, że pracodawca, który nie opłaca składek w
terminie jest zobowiązany do uiszczenia odsetek za zwłokę (art. 23 ust.
[w:] B. Gudowska, J. Strusińska – Żukowska, Ustawa o systemie ubezpieczeń
społecznych. Komentarz, Warszawa 2014, s.240, czy też przez P.
Prusinowskiego - P. Prusinowski, Obowiązek zapłaty składek a definicja
pracownika w prawie ubezpieczeń społecznych, Monitor Prawa Pracy 6/2011,
str. 291 i nast.
10
Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i
Spraw Publicznych z dnia 2 września 2009 r. sygn. II UZP 6/09, OSNAPiUS
2010 nr 3-4, poz. 46, str. 145.
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1 ustawy systemowej). Ponadto, ZUS może zobowiązać pracodawcę do
uiszczenia dodatkowej opłaty do wysokości 100% nieopłaconych składek
(art. 24 ust. 1a ustawy systemowej).
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach przeprowadzonych
kontroli prawidłowości opłacania składek kwestionuje zdecydowaną
większość przypadków, w której pracodawca nie opłaca podwyższonych
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnianych przez
jego partnerów biznesowych. Organ ma w tym zakresie dużą swobodę
w związku z najnowszą linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, w której to
podkreśla się, że wystarczającą przesłanką do zastosowania art. 8 ust.
2 ustawy systemowej jest samo „korzystanie przez pracodawcę
z wymiernych rezultatów pracy swojego pracownika, wynagradzanego
przez osobę trzecią ze środków pozyskanych od pracodawcy na
podstawie umowy łączącej pracodawcę z osobą trzecią (…). Z punktu
widzenia przepływów finansowych, to pracodawca przekazuje osobie
trzeciej środki na sfinansowanie określonego zadania, stanowiącego
przedmiot swojej własnej działalności, a osoba trzecia, wywiązując się
z przyjętego zobowiązania, zatrudnia pracowników pracodawcy” 11 .
W ocenie sądów powszechnych jedynym kryterium uznania za
pracownika w trybie art. 8 ust. 2a ustawy systemowej jest zatem
odpowiedź na pytanie na rzecz jakiego podmiotu praca była de facto
wykonywana oraz jaki jest finalny efekt tej pracy, czyli jaki podmiot
osiąga w ostatecznym rozrachunku korzyść z wykonania umowy12.
Analiza linii orzeczniczej dotyczącej konstrukcji uznania za
pracowników kontrahentów pracodawcy prowadzi do wniosku, że sądy
w przeważającej liczbie przypadków nie badają faktycznych relacji
występujących pomiędzy podmiotami gospodarczymi a skupiają się
wyłącznie na kryterium bycia beneficjentem pracy. Mimo to, nie trudno
wyobrazić sobie szeregu sytuacji, w których to pracodawca będzie
wyłącznie jednym z beneficjentów pracy świadczonej przez
pracowników, czy też beneficjentem pośrednim. Z tego względu,
w orzecznictwie sądów powszechnych można spotkać się także
z orzeczeniami korzystnymi dla przedsiębiorców. Tytułem przykładu Sąd
11

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i
Spraw Publicznych z dnia 7 lutego 2017 r., sygn. II UK 693/15, Legalis numer:
1575353.
12
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - III Wydział Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 października 2016 r., sygn. III AUa 685/16,
OSA 2016 nr 12, poz. 29, str. 81 .

318

M. Gajda: Art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - uwagi krytyczne

Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z 11.06.2015 r. stwierdził, że do
zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy systemowej „konieczne jest
stwierdzenie faktycznego wykonywania pracy na rzecz własnego
pracodawcy przez pracownika w ramach umowy cywilnoprawnej. Nie
jest natomiast wystarczający fakt stwierdzenia możliwości wykorzystania
efektów pracy własnego pracownika pozyskanych przez podmiot trzeci,
z którym ten pracownik zawarł umowę cywilnoprawną”13. Jako przykład
ograniczającego możliwość zastosowania art. 8 ust.2a ustawy systemowej
należy także wskazać wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia
3 grudnia 2015 r.14, w którym to podkreślono, że „w przypadku realizowania czynności przez nauczycieli na podstawie umów zlecenia
zawartych z podmiotem samorządowym, który posiada własną odrębność
jako kontrahent obrotu prawnego, nie zawsze należy kwalifikować
wykonywanie zlecenia jako pracę na rzecz szkoły, a linię demarkacyjną
stanowi ustalenie, czy ten kontrahent umowy przy pomocy osób
angażowanych na podstawie umów zlecenia wykonywał zadania własne,
czy też jedynie zastępował lub wyręczał pracodawcę w wypełnianiu jego
ustawowych powinności oświatowych”.
Pomimo wspomnianych wyżej kilku korzystnych rozstrzygnięć
sądy powszechne skłaniają się raczej ku zaaprobowaniu stanowiska
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którego celem jest uszczelnienie
systemu ubezpieczeń społecznych. W tym miejscu, warto wspomnieć, że
decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może wywołać skutki nie
tylko dla pojedynczego pracodawcy, ale także dla całej grupy
przedsiębiorstw. Należy zauważyć, że konstrukcja uznania za pracownika
znajdzie zastosowanie w przypadku świadczenia pracy na rzecz spółek
wchodzących w skład grupy holdingowej. W uchwale z dnia 16 czerwca
2016 r. 15 Sąd Najwyższy wskazał, że „spółka kapitałowa wchodząca
w skład holdingowej struktury organizacyjnej spółek handlowych, a nie
ta struktura (holding, grupa kapitałowa) jest pracodawcą, o którym mowa
w art. 8 ust. 2a” ustawy systemowej. W konsekwencji, wynagrodzenie
13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - III Wydział Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. III AUa 795/14,
Legalis numer: 1445818.
14
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. III AUa 752/15, Legalis numer:
1399279.
15
Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i
Spraw Publicznych z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. III UZP
6/16, OSNAPiUS 2017 nr 3, poz. 32, str. 363.
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pracowników z tytułu świadczenia usług w ramach umów
cywilnoprawnych na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej może
stanowić tytuł do ubezpieczeń społecznych w stosunku pracy
nawiązanym z pracodawcą wchodzącym w skład holdingu. Wniosek ten
budzi oczywiście zasadnicze wątpliwości z punktu widzenia celu
utworzenia grupy kapitałowej oraz realiów jej funkcjonowania.
W związku z możliwością poniesienia negatywnych
konsekwencji finansowych, polscy przedsiębiorcy coraz częściej
zastanawiają się nad możliwym zakresem zastosowania art. 8 ust.
2a ustawy systemowej oraz ewentualnymi rozwiązaniami, które uchronią
ich przed poniesieniem dodatkowych kosztów. Z punktu widzenia
pracodawcy, kluczowym pytaniem jest czy konstrukcja uznania za
pracownika osoby zatrudnionej przez kontrahenta zakładu pracy znajdzie
zastosowanie w przypadkach, w których pracownicy w ramach
współpracy z partnerem biznesowym wykonują inną pracę. Literalne
brzmienie regulacji prowadzi do wniosku, że pracodawca jako odbiorca
rezultatu pracy może zostać zobowiązany do zapłaty składek na
ubezpieczenia społeczne bez względu na rodzaj świadczonej pracy.
W praktyce może to doprowadzić do absurdalnych sytuacji, w których to
konstrukcja zostanie wykorzystana w stosunku do pracowników
wykonujących pracę całkowicie niezwiązaną ze zajmowanym
stanowiskiem czy też profilem działalności przedsiębiorcy. Wskazany
kierunek wykładni art. 8 ust. 2a ustawy systemowej został zaaprobowany
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz sądy, które podkreślają, że
przedmiotowa norma prawna „nie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy
w ramach zlecenia zleceniobiorcy wykonują takie same czynności, co
w ramach stosunku pracy. Takie ograniczenie nie wynika z brzmienia
ww. przepisu. Mając na uwadze cel powyższego unormowania,
stwierdzić należy, że przepis ten, ma zastosowanie w każdym przypadku
wykonywania przez zleceniobiorcę, który jednocześnie pozostaje
w stosunku pracy, czynności na rzecz swojego pracodawcy, które
wykonuje również w ramach zakresu obowiązków pracowniczych. Nie
muszą to być te same czynności, wobec tego samego świadczeniobiorcy.
Przeciwne rozumienie tego przepisu prowadziłoby do wniosku, że
przepis ten znajduje zastosowanie w przypadku wykonywania przez
pracowników dwukrotnie tych samych czynności. Taka wykładnia nie
znajduje racjonalnego uzasadnienia, gdyż żaden z rozsądnie działających
pracodawców nie zlecałby w drodze umowy cywilnoprawnej podmiotowi
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trzeciemu lub swoim pracownikom wykonania czynności, które już
wcześniej zostały wykonane w ramach stosunku pracy16”.

Wątpliwości praktyczne związane z konstrukcją uznania za
pracownika
Wydaje się, że art. 8 ust. 2a ustawy systemowej w ostatnich
latach stał się podstawą wydania wielu decyzji i orzeczeń sądowych,
które w sposób istotny naruszają interesy uczestników obrotu
gospodarczego. Co istotne, sama konstrukcja może także budzić liczne
wątpliwości o charakterze praktycznym i teoretycznym.
Po pierwsze, należy zauważyć, że literalne brzmienie przepisu
pozwala na uznanie umów cywilnoprawnych za uzupełnienie łączącej
pracownika i pracodawcę więzi prawnej w sytuacji, w której pracownik
w ramach świadczenia usług wynikających z dodatkowej umowy nie
pozostaje z pracodawcą w relacji pracowniczego podporządkowania.
Oczywiście, nie można wykluczyć, że pracownik w ramach świadczenia
usług w ramach umowy cywilnoprawnej będzie wykonywał polecenia
swojego pracodawcy, jednakże w takim przypadku będzie występował
jako podwykonawca podmiotu, z którym pracodawca zawarł dodatkową
umowę. Co więcej, nawet jeżeli pracownik w ramach świadczenia usług
zostanie zobowiązany do wykonywania poleceń pracodawcy to ich
niewykonanie lub nienależyte wykonanie nie będzie stanowiło podstawy
do wyciągnięcia wobec niego jakichkolwiek konsekwencji w zakresie
stosunku pracy łączącego go z pracodawcą. W szczególności oznacza to,
że pracodawca nie będzie mógł pociągnąć pracownika do odpowiedzialności porządkowej, czy też rozwiązać z nim umowy o pracę.
Pracodawcy w takim przypadku będą przysługiwać wyłącznie środki
prawne wobec kontrahenta, który korzysta z usług pracownika.
Konstrukcja uznania za pracownika może także budzić liczne
wątpliwości ze względu na sprzeczność z pozostałymi regulacjami
prawnymi obowiązującymi w polskim systemie prawnym. Tytułem
przykładu przepisy ustawy systemowej nie precyzują w jaki sposób
pracodawca ma uzyskać informacje na temat wysokości wynagrodzenia
16

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie - III Wydział Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. III AUa 285/15,
Legalis numer 1325459.
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otrzymywanego przez pracownika z tytułu wykonywania pracy w ramach
umowy cywilnoprawnej u jego kontrahenta. W praktyce pracodawca
uzyskuje ją zazwyczaj bądź od swojego pracownika bądź od
zatrudniającego go partnera biznesowego. Wydaje się, że zarówno
pracownik, jak i kontrahent pracodawcy nie mogą odmówić przekazania
informacji niezbędnych do obliczenia wysokości składek, w tym
powoływać się na przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, która zakazuje ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa, przez
którą rozumie się także wysokość wynagrodzenia przysługującego
zatrudnionym osobom17. Mimo to, nie budzi wątpliwości, że informacja
na temat wysokości wynagradzania osób współpracujących
z przedsiębiorstwem ma wartość gospodarczą, a sam obowiązek
ujawnienia wysokości wypłacanego wynagrodzenia może wpłynąć
negatywnie na wynegocjowanie korzystnej stawki za świadczenie usług
przez kontrahenta w przyszłości.
Co więcej, jak słusznie zauważył Michał Raczkowski,
oskładkowanie przychodu uzyskiwanego u partnera biznesowego
pracodawcy budzi także wątpliwości z punktu widzenia pracowniczego
prawa do prywatności oraz ochrony danych osobowych. Pozyskiwanie
przez pracodawcę informacji na temat dodatkowego zatrudnienia
pracownika należy bowiem traktować jako sytuację wyjątkową18, która
musi być uzasadniona obiektywnymi przyczynami. Co zaś się tyczy
problematyki ochrony danych osobowych to w orzecznictwie Sądu
Najwyższego podkreśla się, że prawidłowe wypełnianie przez płatników
obowiązków składkowych, które wymaga „przetwarzania danych
osobowych zleceniobiorców, służy zarówno dobru publicznemu, jak
i dobru tej osoby, której dane są przetwarzane, a także leży w żywotnym
interesie samego płatnika, który tym samym nie naraża się na dotkliwe
konsekwencje niewywiązywania się ze swoich powinności wobec
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma zatem podstaw do nadania
wyższej rangi ochronie danych osobowych w postaci przychodu
zleceniobiorcy niż interesowi pracodawcy, polegającemu na realizacji
obowiązku nałożonego na niego jako płatnika składek przepisami ustawy
systemowej. Z tych względów należy zgodzić się ze stanowiskiem, że nie
17

Inaczej: S. Koczur, Beneficjent pracy jako kryterium objęcia systemem
ubezpieczeń społecznych, Monitor Prawa Pracy 7/2013, s.352 i nast.
18
M. Raczkowski, Zatrudnienie pracownika u kontrahenta pracodawcy,
[w:]
M. Szabłowska – Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch –
Rekowski (red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych,
Warszawa 2015, s. 366-371.
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można kwalifikować jako naruszenia konstytucyjnych gwarancji
w zakresie ochrony danych osobowych oraz obrazy dóbr osobistych
sytuacji zasięgania wiedzy o przychodach pracownika dla realizacji
ustawowych obowiązków podmiotu zwracającego się o takie informacje,
w tym przypadku - obowiązków płatnika składek, określonych
w przepisach ustawy systemowej”19. Tym samym, Sąd Najwyższy w celu
możliwości zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy systemowej uchyla
obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe, co budzi
poważne wątpliwości z punktu widzenia spójności aksjologicznej
polskiego systemu prawnego.
Wnioski końcowe
Podsumowując, należy podkreślić, że w dobie nadużywania przez
podmioty zatrudniające umów zlecenia oraz umów o dzieło istotne jest,
aby ubezpieczeniom społecznym podlegała jak największa grupa osób
zatrudnionych. Nie oznacza to, że w celu wyeliminowania potencjalnego
i nieskonkretyzowanego ryzyka konieczne było wprowadzenie do
systemu prawa ubezpieczeń społecznych przepisu, którego potencjalne
skutki nie zostały zbadane przez ustawodawcę na etapie procesu
legislacyjnego.
Zastosowanie konstrukcji uznania za pracownika może
doprowadzić do braku chęci zatrudniania pracowników pracodawcy
przez jego kontrahentów, co w konsekwencji ogranicza możliwość
podjęcia dodatkowego zatrudnienia przez pracowników. Z tego względu
wydaje się, że w najbliższych latach Zakład Ubezpieczeń Społecznych
oraz sądy powszechne powinny odejść od literalnej i często
niesprawiedliwej wykładni przepisów na rzecz skrupulatnego zbadania
relacji pomiędzy przedsiębiorcami. Art. 8 ust. 2a ustawy systemowej
powinien być stosowany wyłącznie w przypadkach, w których będzie
możliwe
udowodnienie
wcześniejszych
uzgodnień
pomiędzy
pracodawcami zmierzającymi do obejścia przepisów z zakresu
ubezpieczeń społecznych. Problem nadużywania konstrukcji uznania za
pracownika może zostać także rozwiązany poprzez nowelizację
obowiązujących przepisów, w tym poprzez dodanie dodatkowych
przesłanek warunkujących możliwość zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy
systemowej.
19

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i
Spraw Publicznych z dnia 24 września 2015 r., sygn. I UK 490/14, Legalis
numer: 1352507.
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Opór podatkowy a uszczelnianie systemu
podatkowego w Polsce
Tax resistance as a crucial aspect of the sealing of the tax system in
Poland

Abstrakt
Celem pracy jest poruszenie problemu oporu podatkowego wśród
przedsiębiorców w kontekście uszczelniania systemu podatkowego
w Polsce. Opór podatkowy jest problemem złożonym i pewnie tak starym
jak same podatki. Może on przyjąć rozmaite formy; są to wszystkie
działania prowadzące do zmniejszania zobowiązań podatkowych.
Naturalnym jest, że podatnik będzie starał się zminimalizować obciążenia
podatkowe. Odnosząc to do podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą, racjonalne jest dążenie do zysku a nie strat. Podatki są
znacznym ciężarem dla przedsiębiorców, a unikanie opodatkowania
wydaje się opłacalne.
Jednak tzw. ucieczka przed podatkiem nie leży w interesie
żadnego państwa. Polityka fiskalna jest kształtowana za pomocą danego
systemu prawno-podatkowego. Intrygująca wydaje się kwestia, jak ma
wyglądać efektywny system podatkowy, który oprócz fiskalizmu państwa
brałby pod rozwagę rozsądek ekonomiczny, aspekty społecznopolityczne, a może nawet etyczne podstawy opodatkowania. Prawo
podatkowe powinno bazować na jak najbardziej kompletnej wiedzy na
temat przyczyn i skutków oporu podatkowego.
Uszczelnianie systemu podatkowego jest formą zapobiegania
uszczupleniom w daninach publicznych. W ramach tej pracy zostaną
omówione pokrótce takie formy uszczelniania systemu podatkowego
w Polsce jak: klauzule przeciw unikaniu opodatkowania, nowelizacje
uefektywniające pobór podatku VAT, ograniczenia transakcji
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gotówkowych czy zmiany w: podatkach dochodowych, strukturze
administracji skarbowej oraz kontroli podatkowej. Ciekawym
zagadnieniem jest też problematyka odpowiedzialności karnej za
przestępstwa skarbowe.
W pracy przedstawiona zostanie próba oceny skuteczności
uszczelniania systemu podatkowego w Polsce.
Słowa kluczowe:
opór podatkowy, uszczelnianie systemu podatkowego, unikanie
opodatkowania, generalna klauzula przeciw unikaniu opodatkowania,
zmiany w VAT, zmiany w podatkach dochodowych
Abstract
The aim of the article is to solve the problem of taxation of
entrepreneurs in the context of the sealing of the tax system in Poland.
Taxation is complex, and the term "probably" behaves from the same
period as the tax liability. Taxation can be defined as a whole of activities
that can reduce your tax liability. It is obvious - payer will endeavour
spoil the tax burdens. Tax avoidance is not in the interest of all countries.
Fiscal policy evolves with the use of the legal and tax system. The
defining an effective tax system remains unequal. Tax law should be
based on understanding the causes and effects of taxation. The main
function of sealing the tax system is to prevent the deprivation of public
remuneration. They provide plentiful forms of sealing the tax system in
Poland, including queues, changes in VAT collection, restrictions on cash
transactions and wider application of economic rules such as income tax
changes, tax administration and administration of tax infrastructures. An
assessment of the effectiveness of the sealing of the tax system in Poland
will be presented.
Key words:
tax resistance, sealing the tax system, tax avoidance, General AntiAvoidance Rule, amendments of VAT collection, alterations in income
taxes

Głównym celem tego artykułu jest poruszenie problemu oporu
podatkowego wśród przedsiębiorców w kontekście uszczelniania systemu
podatkowego w Polsce. Fundamentalne w tym zakresie będzie
zestawienie dążeń ekonomicznych obywatela oraz państwa.
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Opór podatkowy
Można powiedzieć, że naturalnym jest, gdy podatnik stara się
zminimalizować obciążenia podatkowe nałożone na niego przez dany
kraj. Odnosząc to do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
racjonalne jest dążenie do zysku a nie strat. Kwestia opodatkowania
przedsiębiorców w dobry sposób ukazuje dylematy współczesnego prawa
podatkowego. Opór podatkowy, czyli niechęć do obowiązku
podatkowego, jest problemem złożonym i pewnie tak starym jak same
podatki1. Opór podatkowy przyjmuje rozmaite formy i ma różne podłoże.
Posiada charakter indywidualny lub zbiorowy 2 . Może być to aktywne
zachowanie podatnika, ale może też cechować się jedynie swoją
pasywnością, gdy podatek nie urzeczywistnia się np. przez naszą
oszczędność3. Omawiając opór podatkowy warto wspomnieć o tzw. krzywej Laffera. Koncepcja ta ilustruje proces zwiększania opodatkowania
wśród społeczeństwa w kontekście oporu podatkowego. Istnieje wyraźna
granica podwyższania obciążeń podatkowych. Po jej przekroczeniu
podatnicy będą zmniejszać swoją aktywność gospodarczą, może
rozrastać się tzw. szara strefa. Będzie to powodowało szeroko rozumiane
negatywne skutki dla gospodarki. Krzywa Laffera w skrajnych
przypadkach ukazuje, że kiedy stawka podatku będzie wynosiła 0% to
dochody z podatków nie będą istnieć. Jednak kiedy ta stawka będzie
w wysokości 100% dochód budżetu państwa również nie wystąpi,
ponieważ działania podatnika będą po prostu nieopłacalne4.
W literaturze przedmiotu poruszającej temat oporu podatkowego
najczęściej będzie wyróżniać się takie zachowania jak: oszczędności
podatkowe, wykorzystywanie luk w prawie podatkowym, unikanie
opodatkowania, uchylanie się od opodatkowania, optymalizacja
podatkowa, obejście prawa podatkowego czy oszustwo podatkowe.
Wszystkie te działania mają za zadanie zminimalizować lub nawet
uniknąć opodatkowania, jednak różnią się sposobem osiągnięcia tego
1

B. Brzeziński, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008, s. 107.
Z. Wardak, Karnoskarbowa i kryminologiczna problematyka oszustwa
podatkowego, Łódź 2014, s. 33.
3
W. Wyrzykowski, Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców- granice prawa a
granice bezpieczeństwa, ,,Zarządzanie i finanse” 2015, nr 3,s. 41.
4
W. Matuszewski, Wybrane zagadnienia ekonomii dla studentów prawa i
administracji, Toruń 2011, s. 172-173.
2

328

P. Matusiewicz: Opór podatkowy a uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce

celu. Niektóre z tych pojęć zawierają się w sobie. Należy zwrócić uwagę
na problemy terminologiczne wymienionych zjawisk oraz możliwe
kłopoty zakwalifikowania danego zachowania podatnika do konkretnej
formy ucieczki przed opodatkowaniem5. Na potrzeby tego artykułu przybliży się pewnie najbardziej praktyczny podział form oporu
podatkowego. Omówione po kolei pokrótce zostaną: oszczędności podatkowe, unikanie opodatkowania oraz uchylanie się od opodatkowania6.
Stosowanie oszczędności podatkowych
Stosowanie oszczędności podatkowych jest przejawem stosowania korzystnych uregulowań proponowanych przez ustawodawcę.
Podatnik może skorzystać z różnych ulg podatkowych, zwolnień, obniżek
podatku, a także z korzystniejszej formy opodatkowania7. Efekty stosowania oszczędności podatkowych są całkowicie legalne.
Unikanie opodatkowania
Natomiast unikanie opodatkowania jest bardzo szerokim
znaczeniowo pojęciem. W doktrynie prawa podatkowego nie istnieje
jedna, wypracowana definicja tego zjawiska8. Najogólniej można powiedzieć, że są to czynności, które w sposób pozorny mają zredukować
obciążenia podatkowe 9 . Działanie podatnika w tym przypadku jest na
granicy legalności. Jednak można powiedzieć, że unikanie
opodatkowania jest zmyślną manipulacją podatnika. Wiele jest
przykładów takiego zachowania. Do unikania opodatkowania
wykorzystywane będą najczęściej luki w prawie podatkowym lub takie
kreowanie stosunków cywilnoprawnych, które pozwoli osiągnąć
zminimalizowanie dolegliwości podatkowych 10 . Drugie opisywane zachowanie możemy zaliczyć do tzw. obejścia prawa. Należy jednak
pamiętać, że przy unikaniu opodatkowania nie może być to czynność

5

M. Kalinowski, Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie
podatkowym, Toruń 2001, s. 22-23.
6
B. Brzeziński, op. cit., s. 111.
7
B. Brzeziński, Ibidem, s. 111.
8
F. Nalikowski, Uchylanie się od opodatkowania i inne typy zachowań
nagannych narażające podatki na uszczuplenie w polskim prawie karnym
skarbowym, Włocławek 2016, s. 267.
9
Z. Wardak, op. cit., s. 40.
10
M. Kalinowski, op. cit., s. 26.
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pozorna, ponieważ będziemy mówić wtedy raczej o uchylaniu się od
opodatkowania, a nie o jego unikaniu1112.
Uchylanie się od opodatkowania
Uchylanie się od opodatkowania jest zachowaniem sprzecznym
z prawem, zagrożonym przeważnie sankcjami karnymi. Pamiętajmy
o tym, że obowiązek zapłaty podatku jest dobrem prawnym, które
powinno być chronione. Istotę uchylania się od opodatkowania dobrze
oddają słowa R. Sowińskiego: „przez uchylanie się od opodatkowania
należy rozumieć sytuację, w której podatnik nie reguluje ciążących na
nim zobowiązań podatkowych lub uzyskuje nie przysługujące mu
korzyści podatkowe”13 . Uchylanie polega więc na niepłaceniu podatku
bądź na nieujawnieniu istotnych informacji administracji skarbowej14. Do
zachowań takich będziemy zaliczać m.in. fałszowanie dokumentów,
w tym ksiąg podatkowych; podawanie nieprawdy w deklaracjach
podatkowych lub ich nieskładanie, przeprowadzanie fikcyjnych
transakcji, niewystawianie faktur oraz rachunków, itp. Katalog zachowań
prowadzących do uchylania się od opodatkowania jest otwarty. Warto
wspomnieć, że czyn ten można popełnić umyślnie lub nieumyślnie.
Świadome uchylanie się od opodatkowania będzie nazywane najczęściej
oszustwem podatkowym15.
Efektywny system podatkowy
W polskim porządku prawnym nie istnieje norma prawna
nakładająca na podatnika obowiązek działania dla powstania
zobowiązania podatkowego w najwyższym możliwym wymiarze16. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na własne ryzyko,
odpowiedzialność i rachunek, zdaje sobie sprawę z tego, że podatki są dla
niego znacznym obciążeniem. Możliwość ich przynajmniej częściowego
umniejszenia wydaje się kusząca i można powiedzieć pragmatyczne.

11

J. Gorąca, H. Dzwonkowski, Ordynacja Podatkowa. Komentarz., red.
Dzwonkowski H., Warszawa 2016, art. 199a.
12
B. Brzeziński, op. cit., s. 114.
13
R. Sowiński, Uchylanie się od opodatkowania. Przyczyny, skutki i sposoby
zapobiegania zjawisku, Poznań 2009, s. 15.
14
B. Brzeziński, op. cit., s. 114.
15
R. Sowiński, op. cit., , 14-15.
16
Wyrok WSA w Gdańsku, 20.10.2010 r., I SA/Gd 771/01.
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Jednak tzw. ucieczka przed podatkiem nie leży w interesie
żadnego państwa. Polityka fiskalna jest kształtowana za pomocą danego
systemu prawno-podatkowego. Intrygująca wydaje się kwestia, jak ma
wyglądać efektywny system podatkowy, który oprócz fiskalizmu państwa
brałby pod rozwagę rozsądek ekonomiczny, aspekty społecznopolityczne, a może nawet etyczne podstawy opodatkowania. Prawo
podatkowe powinno bazować też na jak najbardziej kompletnej wiedzy
na temat przyczyn i skutków oporu podatkowego. Ponadto bardzo ważny
jest aspekt pozafiskalny podatków. Podatki wywierają ogromny wpływ
na gospodarkę, mogą równoważyć koniunkturę oraz motywować do
działania przedsiębiorców, a może szerzej - podatników, np. przez ulgi
czy zwolnienia17.
W polskim systemie prawnym powszechny obowiązek
podatkowy jest nakładany na poziomie ustawy zasadniczej. Art. 84
Konstytucji RP z 1997 r. stanowi, że każdy jest obowiązany do
ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków,
określonych w ustawie 18 . Podatki pobierane od obywateli są głównym
dochodem budżetu państwa. Dzięki tym daninom mogą zostać
zaspokojone potrzeby publiczne, te polityczne, jak i te gospodarcze19.
Normy prawne zawarte w ustawach podatkowych są podstawą
relacji podatnika z administracją podatkową, jak i kształtują one treść
samego obowiązku podatkowego 20 . Wola ustawodawcy ma fundamentalny wpływ na konieczność ponoszenia danin publicznych
w postaci podatków przez obywateli21. Przez tworzenie prawa państwo
chce osiągnąć określony cel.
Państwo nie chce dopuścić do nadużyć prawa podatkowego.
Nadużycia takie prowadzą przecież bezpośrednio do zmniejszenia
wpływów w budżecie państwa, a tym samym do powstawania luk
podatkowych. Dobrymi przykładami walki z unikaniem i uchylaniem się
od opodatkowania są reformy prawa podatkowego oraz uskutecznienie
17

S. Owsiak, System podatkowy Polski w okresie transformacji- próba oceny,
,,Annales Universitatis Mariae Curie –Skłodowska” 2016, nr 1, s. 17.
18
Art. 84 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 z
późń. zm.).
19
R. Mastalski , Prawo podatkowe, Warszawa 2012, s. 3-4.
20
R. Mastalski, Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie, Warszawa
2016, s. 19-20.
21
R. Mastalski, Ibidem, s. 21.
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działalności służb skarbowych22. Prawo podatkowe musi być dostosowane do zmian w realiach gospodarczych, a także uniemożliwiać coraz to
nowe sposoby na ucieczkę przed podatkami. Ważny jest spójny i jak
najbardziej odpowiadający współczesnym potrzebom system podatkowy.
Luki w prawie podatkowym często są skutkiem braku dostosowania
systemu prawnego do potrzeb gospodarki23. Prawodawca tworząc prawo
podatkowe musi jednak wziąć pod rozwagę możliwe reakcje
społeczeństwa na ustanowione normy, a także skutki ekonomiczne
swoich poczynań. Ważne jest by polityka podatkowa danego kraju
sprzyjała w prowadzeniu działalności gospodarczej przez uczciwego
przedsiębiorcę, a uniemożliwiała i wyraźnie sprzeciwiała się działaniom
sprzecznym z prawem i interesem społecznym. Ustawodawstwo krajowe
powinno też wpływać ograniczająco na możliwość korzystania z tzw. rai
podatkowych, gdzie inne kraje wykorzystują szkodliwą konkurencję
podatkową stosując przychylne stawki podatkowe dla obcokrajowców
oraz funduszy zagranicznych.
Uszczelnianie systemu podatkowego
Uszczelnianie systemu podatkowego jest formą zapobiegania
uszczupleniom w daninach publicznych. Ciekawe pomysły rozwiązania
problemu luk podatkowych w budżecie polskiego państwa
zaproponowała Rada Ministrów w załączniku „Działania uszczelniające
system podatkowy w latach 2017-2018” do ,,Wieloletniego planu
finansowego państwa na lata 2017-2020” 24 .Niektóre z tych pomysłów
zostały już wdrożone w polski system prawny.
W ramach tej pracy zostaną omówione pokrótce takie formy
uszczelniania systemu podatkowego w Polsce jak: klauzula przeciw
unikaniu opodatkowania, ograniczenia transakcji gotówkowych,
nowelizacje uefektywniające pobór podatku VAT czy zmiany
w: podatkach dochodowych, strukturze administracji skarbowej oraz
kontroli podatkowej. Ciekawym zagadnieniem jest też problematyka
odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe.
22

M. Kowalczyk, Prawo podatkowe- wróg czy sprzymierzeniec przedsiębiorcy,
,,Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 2015, nr 76, s. 18.
23
S. Owsiak, op. cit., s. 17.
24
Strona internetowa Ministerstwa Finansów,
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/764034/5874533/20170428_WPFP_20
17_2020.pdf., Wieloletni PlanFinansowy Państwa na lata 2017-2020, dostęp:
22.06.2017 r.
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Przykłady będą ukazywać najnowsze, a zarazem najciekawsze z punktu
widzenia przedsiębiorcy, zmiany uszczelniające w polskim prawie
podatkowym.
Klauzula ogólna
opodatkowania

i

klauzule

szczególne

przeciw

unikaniu

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania została wprowadzona
przepisami działu III a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa, dalej OP 25 . Przepisy te weszły w życie 15 lipca 2016 r.
Normy zawarte w tym dziale dotyczą unikania opodatkowania, czyli
legalnych działań w celu minimalizacji obciążeń podatkowych,
w kontekście niepożądanego charakteru tego zjawiska. Klauzula przeciw
unikaniu opodatkowania w polskim ustawodawstwie nie jest czymś
nowym w skali światowej. Adresatami tych przepisów są
w szczególności przedsiębiorcy oraz podmioty, które współuczestniczą
i czerpią zyski z prowadzenia działalności gospodarczej26. Klauzule takie
występują dość powszechnie w legislacji poszczególnych krajów. Wiele
państw Unii Europejskiej ustanowiła takie normy postępowania27.
Ciekawym jest, że w polskim systemie prawnym problem
klauzuli ogólnej przeciw unikaniu opodatkowania powrócił ponownie po
ponad 10 latach od uchylenia poprzedniego brzmienia tej klauzuli.
Wcześniejsza klauzula przeciw unikaniu opodatkowania obowiązywała
przez krótki okres czasu, od 1 stycznia 2004 r. do 31 maja 2004 r.28. Art.
24b. Ordynacji podatkowej, który stanowił o istocie ówczesnej regulacji
przeciw unikaniu obciążeń podatkowych, został uchylony wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. Orzeczono wtedy
niezgodność tego przepisu z zasadami konstytucyjnymi, a szczegółowiej
z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji RP 29 . W wyroku argumen25

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137
poz. 926 z póżn. zm.).
26
Strona internetowa Ministerstwa Finansów,
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/764034/5874533/20170428_WPFP_20
17_2020.pdf., Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020, dostęp:
22.06.2017 r., s. 78.
27
A. Olesińska, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – moda czy
konieczność?,[w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H.
Dzwonkowski, J. Kulicki, Warszawa 2016, s. 316.
28
A. Olesińska, Ibidem, s. 318.
29
J. Olesiak, Ł. Pajor, Ordynacja Podatkowa. Komentarz., red. Dzwonkowski H.,
Warszawa 2016, art. 119a.
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towano, że na podstawie omawianego przepisu można było postawić
zarzut przeciw wszelkim legalnym czynnością prawnym prowadzącym
do obniżenia opodatkowania. To zaś prowadziło do niepewności prawa,
ponieważ tylko od organu podatkowego zależało, czy czynność zostanie
uznana za sprzeczną z obowiązującą klauzulą. TK wskazał jednak, że
sama klauzula przeciw unikaniu opodatkowania nie jest niezgodna
z zasadami konstytucyjnymi30.
Jakie funkcje pełnić ma więc klauzula antyabuzywna? Regulacja
taka ma umożliwić odzyskanie niezapłaconego na rzecz państwa,
a słusznie mu należnego podatku. Ma charakter prewencyjny. Ma
„odstraszać” przed czynnościami, które mogą stanowić unikanie
opodatkowania. Klauzula ta ma być wyrazem równości wobec prawa
podatników. Warto zauważyć, że podmioty mające mniejsze możliwości
finansowe, dużo rzadziej stosują zabiegi skutkujące unikaniem
opodatkowania. W tym wypadku uprzywilejowani są prężnie działający
przedsiębiorcy, ponieważ dużo częściej korzystają z profesjonalnego
doradztwa podatkowego, które ma za zadanie wykazać jak najlepsze
wyniki optymalizacji podatkowej. Klauzula przeciwko unikaniu
opodatkowania ma za zadanie urzeczywistniać uczciwą konkurencję
pomiędzy podmiotami gospodarczymi31.
Art. 119a OP stanowi, że „czynność dokonana przede wszystkim
w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych
okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie
skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był
sztuczny (unikanie opodatkowania)”32. Wyłączeniu podlegają natomiast
takie sytuacje, jak: nieprzekroczenie korzyści lub sumy korzyści
podatkowych w wysokości 100 000 osiągniętych przez podmiot
w okresie rozliczeniowym, a gdy podatki nie są rozliczane okresowo 100 000 zł od danej czynności; także gdy podmiot pozyskał opinię
zabezpieczającą- w zakresie objętym opinią, do dnia doręczenia lub
zmiany tej opinii. Wyłączenia dotyczy także sytuacja, gdy uzyskana
opinia zabezpieczająca nie została załatwiona w terminie określonym
w art. 119zb w zakresie, który obejmował wniosek, do dnia doręczenia
zmiany tejże opinii. Klauzuli nie stosuje się też względem podatku od
towarów i usług oraz do opłat i nieopodatkowanych należności
30

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 11.05.2004 r., K 4/03.
A. Olesińska, op. cit., s. 320-321.
32
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137
poz. 926 zpóżn. zm.).
31
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budżetowych. Ostatnie wyłączenie wprowadzone przez ustawodawcę
dotyczy sytuacji, gdy zastosowanie znajdują przepisy szczególne
przeciwdziałające unikaniu opodatkowania33.
Klauzulę ogólną przeciw unikaniu opodatkowania stosuje się do
irracjonalnych zachowań podmiotu, powodujących znaczne zminimalizowanie zobowiązań podatkowych. Czynność sprowadzająca się do
uniknięcia opodatkowania musi charakteryzować się działaniem
sprzecznym z przedmiotem i celem regulacji zawartych w ustawach
podatkowych34. W zależności od sytuacji faktycznej, opisywana klauzula
może wywierać dwojaki skutek na osobie, która próbuje uniknąć
obowiązku podatkowego. W pierwszej sytuacji, gdy czynności są
podejmowane jedynie w celu uniknięcia opodatkowania, skutki
podatkowe określa się na podstawie sytuacji, która miałaby miejsce,
gdyby nie podjęto żadnych działań, nawet tych prawidłowych. Druga
sytuacja dotyczy stanu, w którym głównym celem czynności jest
uniknięcie opodatkowania, ale jednak motyw ten nie wyczerpuje
wszystkich pobudek działania. Wtedy rozważa się sytuację, jaka miałaby
miejsce, gdyby dokonano czynności prawidłowej35.
W postępowanie w sprawie naruszenia klauzuli przeciw unikaniu
opodatkowania organ podatkowy wydaje decyzję z postanowienie,
wskazującą wysokość zobowiązania podatkowego lub umarza
postępowanie36.
Warto też wspomnieć, że oprócz ogólnej klauzuli antyabuzywnej
w polskim systemie prawa podatkowego istnieją też regulacje, które
można określić jako pomniejsze, szczególne klauzule zapobiegające
unikaniu opodatkowania. Można powiedzieć, że normalizują one
porządek podatkowo – prawny w takim samym zakresie i w taki sam
sposób jak klauzula ogólna 37 . Elementem wspólnym wszystkich przepisów antyabuzywnych jest eliminowanie czynności prawnych podatnika
nastawionych jedynie na uzyskanie korzyści podatkowych, bez

33

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137
poz. 926 z póżn. zm.).
34
J. Olesiak, Pajor Ł., op. cit., art. 119a.
35
J. Olesiak, Pajor Ł., Ibidem, art. 119a.
36
J. Olesiak, Pajor Ł., Ibidem, art. 119a.
37
P. Karwat, Klauzula ogólna a przepisy szczególne przeciwdziałające unikaniu
opodatkowania, ,,Przegląd podatkowy” 2016, nr 12, s. 16.
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uwzględnienia czynników ekonomicznych tych zachowań 38 . Klauzule
szczególne ze względu na swój charakter mają pełnić przede wszystkim
rolę ostrzegawczą, jako że określają szczegółowo jakie zachowania
podatników będą przede wszystkim weryfikowane pod względem
możliwości unikania opodatkowani 39 . Do klauzul uszczelniających zakwalifikujemy normy ujęte w następujących przepisach regulujących
podatki dochodowe: art. 25 oraz 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej uPDF, oraz art. 10 ust.
4, 11, art. 22c, art. 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych, dalej uPDP40. Art. 25 uPDF definiuje
metody szacowania dochodów podatnika, gdy ten zawiera transakcje
z podmiotami powiązanymi. Przepis obowiązuje od 1stycznia 2015 r.41.
Art. 30f uPDF określa jak ma wyglądać opodatkowanie zagranicznych
spółek kontrolowanych42. Art. 10 ust. 4 uPDP wszedł w życie 1 stycznia
2017 r.
Klauzula zawarta w tym artykule dotyczy unikaniu
opodatkowania za pomocą łączenia, przejmowania oraz podziału
spółek43. Art. 11 uPDP dotyczy kwestii przerzucania dochodów pomiędzy powiązanymi podmiotami, w celu minimalizacji obciążeń
podatkowych44. Art. 22c uPDP określa, kiedy wyszczególnione zwolnienia w opodatkowaniu nie mogą być zastosowane. Ma to miejsce, gdy
zwolnienie jest bezpośrednim lub pośrednio głównym celem osiągnięcia
dochodów z dywidend45. Art. 24a uPDP został dodany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w 2015 r., określa podatek
dochodowy od zagranicznych spółek kontrolowanych46.
Kwestia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w podatku
od towarów i usług zostanie omówiona w dalszej części pracy.
38

P. Karwat, Ibidem, s. 14.
P. Karwat, Ibidem, s. 17.
40
P. Karwat, op. cit., s. 14.
41
Art. 25 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późń. zm.).
42
Art. 30 f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późń zm.).
43
Art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późń. zm.).
44
Art. 11 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późń. zm.).
45
Art. 22 c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późń. zm.).
46
Art. 24 a Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późń. zm.).
39
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Uszczelnianie systemu podatków dochodowych
Poruszając
problem
uszczelniania
systemu
podatków
dochodowych warto wspomnieć o najnowszych regulacjach normalizujących przepisy podatkowe. Oprócz wyżej wspomnianego art. 10 ust.
4 uPDP, który określa przeszkody w stosowaniu dozwolonych wyłączeń
w opodatkowaniu, gdy przy pomocy łączenia, przejmowania oraz
podziału spółek podatnik unika opodatkowania, ustawodawca nowelą
z 5 września 2016 r. wprowadził także inne zmiany. Na pewno warto
zwrócić uwagę na art. 4a pkt 14 uPDP, art. 12 ust. 1 pkt 7 uPDP, art. 15
ust. 1j oraz 1k uPDP, art. 16 ust. 3h uPDP, art. 21 ust. 3 pkt 4, art.
24 a ust. 3 pkt 3 lit. c, art. 26 ust. 1f. W. Maruchin zakwalifikował te
zmiany jako: „nowe zasady określenia wysokości przychodu na potrzeby
opodatkowania, zmiany w zakresie stosowania zwolnienia podatkowego,
zmiany dotyczące zagranicznej spółki kontrolowanej oraz zmiany
dotyczące obowiązków ciążących na płatniku” 47 . Ustawodawca jednoznacznie wprowadzając te zmiany miał na celu uszczelnić system
podatkowy. Dzięki zastosowaniu tych przepisów np. zwiększy się zakres
opodatkowania nierezydentów czy ograniczone zostanie stosowanie
wyłączeń w ustawach48.
Ograniczenie transakcji gotówkowych
Innym sposobem na uszczelnianie systemu podatkowego jest
ograniczenie transakcji gotówkowych. Początek 2017 r. przyniósł nam
nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej w zakresie limitu gotówkowego w transakcjach
pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Art. 22 ustawy o swobodzie
działalności podatkowej stanowi, że stawka pojedynczej transakcji
gotówkowej nie może przekroczyć 15 000 zł49. Wcześniejszy zapis pozwalał, by taka transakcja odbywała się do kwoty 15 000 euro.
W przybliżeniu więc limit ten został obniżony o ok. 45 000 zł. Wpłata
47

W. Maruchin, Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych jako
przejaw uszczelniania systemu podatkowego czy nadawania nowych przywilejów
podatnikom?, ,,Monitor Podatkowy’’ 2016, nr 11,s. 13-15.
48
W. Maruchin, Ibidem, s. 16.
49
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.
2004 nr 173 poz. 1807 z późń.zm.).
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wyższych kwot niż 15 000 zł musi być przeprowadzana za pomocą
rachunku bankowego. Celem tej regulacji jest zmniejszenie tzw. szarej
strefy i wyłudzeń podatku VAT. Wcześniejszy, wyższy pułap z powodu
braku konsekwencji niestosowania się do niego, był często
lekceważony50. W znowelizowanych przepisach, jeżeli podmiot przeprowadzi transakcję w wysokości większej niż limit, czekają go sankcję
podatkowe. Sankcje te regulują art. 22p uPDF 51 oraz art. 15d uPDP 52 .
Artykułu te stanowią, że podatnik, który przekroczy kwotę 15 000 zł
transakcji gotówkowej, nie będzie mógł uwzględnić tej kwoty w kosztach
uzyskanych przychodów. Należy też pamiętać, że każda operacja
bankowa pozostawia po sobie ślad.
Uszczelnienia w podatku od towaru i usług
Uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług jest
priorytetem dla Polski. To dzięki temu podatkowi do budżetu państwa
spływa
najwięcej
funduszy.
Ustawodawca
wprowadził
i będzie wprowadzał kolejne regulacje mające zmniejszyć lukę
podatkową w VAT spowodowaną często nadużyciami, oszustwami
i unikaniem opodatkowania 53 . W tym miejscu zostaną omówione najważniejsze zmiany uszczelniające w podatku od towarów i usług z okresu
ostatniego roku.
Należy wskazać, że do wyłudzeń w VAT nie stosuje się ogólnej
klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Podstawą prawną w tym
przypadku jest tzw. klauzula zakazu nadużycia prawa w VAT.
Obowiązuje ona od 14 lipca 2016 r. 54 . Różni się ona tym od ogólnej
klauzuli antyabuzywnej, iż w jej strukturze nie ma wyłączeń, które
ograniczają stosowanie tych przepisów. Klauzulę tę stanowią jedynie dwa
50

K. Sulima, Obniżenie limitu wartości transakcji gotówkowych a zwalczanie
zorganizowanej przestępczości podatkowej, ,,Monitor Podatkowy” 2016, nr 8, s.
18-19.
51
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późń. zm.).
52
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późń. zm.).
53
Strona internetowa Ministerstwa Finansów,
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/764034/5874533/20170428_WPFP_20
17_2020.pdf., Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020, dostęp:
22.06.2017 r., s. 67.
54
M. Militz, J. Waśko, Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w Vat,
,,Przegląd Podatkowy” 2016, nr 10, s. 14.
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przepisy z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług,
a mianowicie art. 5 ust. 4 i 555. Omawiane przepisy mają swoją podstawę
i źródło w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
a polskie sądy administracyjne od lat posługują się konstrukcją nadużycia
prawa w VAT, więc pojawienie się samej klauzuli nie było czymś
rewolucyjnym56. W art. 5 ust. 4 ustawodawca wyznacza konsekwencje
nadużyć prawa. W kolejnym ustępie te nadużycia są definiowane.
Kolejnymi
zmianami
mającymi
zredukować
ryzyko
sprzeniewierzeń w podatku od towarów i usług jest zwiększenie zakresu
zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia podatkiem VAT. Ma to
ograniczyć przede wszystkim przestępstwa karuzelowe. W przypadku
odwrotnego obciążenia podatkiem, podatek VAT rozlicza nabywca, a nie
dostawca. Dzięki temu w obrocie nie pojawia się faktura z naliczonym
podatkiem, która mogłaby być podstawą przestępstwa skarbowego57. Od
1 stycznia 2017 r. odwróconemu podatkowi VAT będą podlegać
również58:




Srebro nieobrobione plastycznie w postaci półproduktu lub
w postaci proszku 59 . Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci pół-produktu, lub w postaci proszku o próbie mniejszej niż
325 tysięcznych60.
Biżuterię i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich
części, ze złota o próbie mniejszej niż 325 i srebra lub
platerowane metalem szlachetnym61.

55

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr
54 poz. 535 z późń.zm.).
56
T. Michalik, Vat,Komentarz, Warszawa 2017, art. 5.
57
B. Bogdański, Zmiany Vat na 2017 r. wybrane zagadnienia, ,,Monitor
Podatkowy” 2017, nr 1 s. 13.
58
K. Lasiński- Sulecki, Zmiany w Vat, ,,Przegląd Podatkowy” 2017, nr 2, s. 32.
59
Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, pkt 22a.
Załącznik 11. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późń.zm.).
60
Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, pkt 22 aa.
Załącznik 11.Ustawyz dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późń.zm.).
61
Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, pkt.28 d
Załącznik 11. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późń.zm.).
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Platynę nieobrobioną plastycznie lub w postaci półproduktu, lub
w postaci proszku62.
Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem,
nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie
srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu
półproduktu 63
Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale
nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną,
nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto
i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu
półproduktu64
Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory, jeżeli
transakcja przekroczy wartość 20 tys. zł.65
Wyszczególnione usługi budowlanych66

Ciekawą kwestią jest zamieszczenie w tym katalogu niektórych
usług budowlanych. Argumentowane ma być to tym, że to właśnie w tej
branży dochodziło do dużych nadużyć. Żeby reguła ta miała
zastosowanie to usługodawca i usługobiorca muszą być czynnymi
podatnikami VAT, a także usługodawca musi świadczyć usługi
wyszczególnione w załącznika 14 do ustawy jako podwykonawca67. Zastanawiające jest czy przepisy te nie wpłyną na płynność finansową firm
budowlanych, szczególnie małych i średnich przedsiębiorców.
62

Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, pkt. 22 ab
Załącznik 11. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późń.zm.).
63
Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, pkt. 22 c
Załącznik 11. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późń.zm.).
64
Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, pkt. 22 ca
Załącznik 11. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późń.zm.).
65
Art. 17 ust. 1 c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535.
z późń.zm.).Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, pkt.
28 Załącznik 11. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późń.zm.).
66
Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, Załącznik 14.
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54
poz. 535 z późń.zm.).
67
Bogdański B., op. cit., s. 13.
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Inną regulacją uszczelniającą w podatku VAT są nowe zasady
przy rejestracji podatnika na potrzeby podatku od towaru i usług. Reguły
zamieszczone w art. 96 zostały znacznie zaostrzone. Ma to na celu
utrudnić wpis podmiotom, które mogą uczestniczyć w przestępstwach
podatkowych68. Czymś nowym jest też odpowiedzialność pełnomocnika.
Art. 96 ust. 4 stanowi, że pełnomocnik rejestrujący podatnika odpowiada
solidarnie z nim za zaległości podatkowe do 500000 zł, które powstały
w wyniku zachowania mającego miejsce w okresie pół roku od rejestracji
mocodawcy jako czynnego podatnika VAT69.
Znaczące są też zmiany w zwrocie podatku VAT oraz rozliczeniu
podatku naliczonego.
W nowelizacji ograniczono również możliwość rozliczeń
kwartalnych. Rozliczenie takie mogą zastosować obecnie jedynie mali
podatnicy (choć z ograniczeniem, że nie mogą być to podatnicy, którzy
zarejestrowali się jako czynni podatnicy VAT w ciągu ostatnich
12 miesięcy). Miesięczne okresy rozliczeń mają zminimalizować
nabywanie nienależnego zwrotu podatku VAT 70 . Rozszerzył się także
zakres odpowiedzialności solidarnej. Nowelizowany art. 105 ust. 3 pkt 3
ogranicza znacznie wyłączenia w tej materii71.
Nowe regulacje w kwestii administracji skarbowej
W dniu 2 grudnia 2016 r. została opublikowana ustawa
o Krajowej Administracji Skarbowej, weszła ona w życie natomiast
z dniem 1 marca 2017 r.
Ustawodawca w następujących słowach określa cele tej ustawy:
„Uznając doniosłość konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężarów
i świadczeń publicznych, w szczególności podatków i należności
celnych, troszcząc się o bezpieczeństwo finansowe Rzeczypospolitej
Polskiej oraz chroniąc bezpieczeństwo obszaru celnego Unii
Europejskiej, w celu zapewnienia nowoczesnego i przyjaznego
wykonywania obowiązków podatkowych i celnych, a także efektywnego
poboru danin publicznych, uchwala się, co następuje”72. Wprawdzie pre68

Bogdański B., Ibidem, s. 13.
K. Lasiński- Sulecki, op. cit., s. 34.
70
B. Bogdański, op. cit., s. 17.
71
B. Bogdański, Ibidem, s. 17.
72
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.
2016 poz. 1947 z późń. zm.).
69
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ambuła ta nie ma znaczenia normatywnego, jednak dobrze obrazuje
motywację ustawodawcy.
Przepisy wprowadzające ustawę z dnia 16 listopada 2016 r.
o Krajowej Administracji Skarbowej, dalej uKAS, uchyliły sporą liczbę
obowiązujących wcześniej ustaw dotyczących administracji skarbowej.
W ich miejsce uKAS wprowadza wiele nowych rozwiązań i instytucji73.
Jednolita Krajowa Administracja Skarbowa zastąpiła niezależnie
funkcjonujące izby i urzędy skarbowe, Służby Celne oraz izby celne,
urzędy celne i oddziały celne, a także kontrolę skarbową 74. Zmiany te
będą także bezpośrednio wywierać wpływ na podatnikach. Omawiana
ustawa wprowadza przekształcenia w procedurze kontroli celnoskarbowej, jak i w procedurze postępowania podatkowego, a także
w samym modelu obsługi podatnika75.
W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016 - 2019
uchwalonym przez Radę Ministrów określa się, że wprowadzone zmiany
strukturalne, procesowe, a także wdrażanie nowych systemów
informatycznych mają zmniejszyć rozmiary nadużyć podatkowych,
zintensyfikować sprawność poboru należnych podatków, a także
rozszerzyć skalę dobrowolności realizacji obowiązku podatkowego76.
Podsiadły A. i Zawiejka-Rataj J. w swoim artykule pt. „Wybrane
postępowania i kontrole prowadzone przez organy Krajowej
Administracji Skarbowej - aspekt intertemporalny” określają te zmiany,
jako ,,jedną z największych i najdalej idących nowelizacji procesowego
prawa podatkowego ostatnich 25 lat”77.

73

R. Podsiadły, J. Zawiejska - Rataj, Wybrane postępowania i kontrole
prowadzone przez organy Krajowej Administracji Skarbowej - aspekt
intertemporalny, ,,Przegląd Podatkowy” 2017, nr 2, s. 24.
74
W. Byrzykowski, A. Zdunek, Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej –
organy, zadania oraz forma ich realizacji, ,,Przegląd Podatkowy” 2017, nr 3, s.
47.
75
W. Byrzykowski, A. Zdunek, Ibidem, s. 47.
76
Strona internetowa Ministerstwa Finansów,
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/764034/5874533/20170428_WPFP_20
17_2020.pdf., Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020, dostęp:
22.06.2017 r., s. 70.
77
R. Podsiadły, J. Zawiejska- Rataj, op. cit., s. 24.
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Odpowiedzialność karna za nadużycia w prawie podatkowym
Jedną z funkcji prawa karnego jest funkcja prewencyjnowychowawcza. Prawo karne ma wpływać kształtująco i pouczająco
zarówno na osobę, która popełniła przestępstwo, jak i na ogół
społeczeństwa. Nieco inną rolę pełni funkcja afirmacyjno-motywacyjna.
Normy karne przez zakazy i nakazy definiują standardy postępowania
w społeczeństwie. Sankcje zaś wpływają motywacyjnie na stosunek do
przestrzegania prawa78.
Przepisy karne i karne skarbowe z pewności w dużym stopniu
powstrzymują obywateli przed popełnianiem nadużyć skarbowych.
Prawo karne skarbowe chroni interesy fiskalne Skarbu Państwa. Należy
zaznaczyć, że obowiązek podatkowy jest strzeżonym dobrem prawnym.
W tym roku weszły w życie nowe przepisy w kodeksie karnym
oraz w kodeksie karnym skarbowym mające ograniczyć wystawianie
i posługiwanie się fałszywymi fakturami. W ustawie z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny, dalej kk, zostały wprowadzone art. 270a oraz
271a. Dotyczą one odpowiednio fałszu materialnego i intelektualnego
przy wystawianiu faktur79. Uwagę przykuwa na pewno zapis art. 277a kk,
który stanowi, że w typie kwalifikowanym za fałsz materialny
i intelektualny dokumentów w postaci faktury grozi karą nawet 25 lat
pozbawienia wolności. Zmiany zaostrzyły też odpowiedzialność karną za
popełnienie przestępstwa z art. 62 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r.
Kodeks karny skarbowy dotyczącego wystawiania i posługiwania się
fałszywymi fakturami80.
Podsumowanie
W pracy tej zasygnalizowano najbardziej znaczące, najnowsze
zmiany w polskim ustawodawstwie podatkowym w kontekście
uszczelniania systemu podatkowego. Uszczelnianie tego systemu jest
odpowiedzią na rosnącą lukę podatkową w budżecie państwa, jak i na
opór podatkowy wśród obywateli.

78

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Toruń 2016 s. 16-17.
K. Radzikowski, Nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego
w zakresie tzw. przestępstw fakturowych, ,,Przegląd Podatkowy” 2017, nr 3, s.
35.
80
K. Radzikowski, Ibidem, s. 35.
79
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Można chyba powiedzieć, że spór na linii podatnik-państwo nie
zostanie nigdy zażegnany. Podatnicy, a w szczególności przedsiębiorcy
będą szukać możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych.
Odpowiedzią państwa na te działania będą różnego typu normy mające
na celu ograniczenie oporu podatkowego. Trzeba pamiętać, że podatki są
główne źródłem dochodów państwa. Bardzo trudnym zadaniem jest
zdefiniowanie, a co dopiero utworzenie, efektywnego systemu
podatkowego. System taki powinien z pewnością ograniczać proceder
uchylania się od opodatkowania, jednak powinien być przy tym spójny,
przyjazny dla działalności gospodarczej i prosty w swoich założeniach.
Pomysły na ograniczenie nadużyć w polskim prawie
podatkowym są z pewnością potrzebne i ciekawe. Należy jednak
wprowadzać je ostrożnie, by nie wpłynęły negatywnie na gospodarkę.
Natomiast te wprowadzone powinno się obserwować i oceniać ich
skuteczność.
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Unicestwienie źródła przychodu jako przykład
konieczności stosowania wykładni ekonomicznej
prawa podatkowego w perspektywie zmian w podatku
od nieruchomości w zakresie opodatkowania
elektrowni wiatrowych
Annihilation of source of income as an example of the need to
apply economic interpretation of tax law out of perspective
changes in real estate tax on the taxation of wind turbines

Abstrakt
Niniejsze opracowanie przedstawia zagadnienie dotyczące
kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni
wiatrowych. Od 1 stycznia 2017 r. przedmiotem opodatkowania
podatkiem od nieruchomości jest nie tylko, jak było to do wskazanej
daty, maszt i fundament, lecz całość elektrowni, włącznie z elementami
technicznymi. Zmiana ustawy doprowadziła do znacznego wzrostu
podatku, stawiając pod znakiem zapytania opłacalność inwestowania
w ten sektor energii odnawialnej. W pracy została przedstawiona
normatywna struktura zmian przepisów i jej przełożenie na zagadnienia
finansowe. To co najistotniejsze, opracowanie przedstawia także
stanowisko orzecznictwa co do zakresu przedmiotu opodatkowania,
a także potencjalnie inne drogi wykładni, wykładni ekonomicznej.
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Słowa kluczowe:
Podatki, podatek od nieruchomości, elektrownia wiatrowa, wykładnia
ekonomiczna, wykładnia gospodarcza
Abstract
This article presents the issue of the taxation of real estate wind
turbines. In January 1, 2017, the property tax is subject not only to the
date indicated, but also to the mast and foundation, but to the whole of
the power plant, including the technical elements. The amendment of the
law led to a significant increase in taxation, posing the question of costeffectiveness of investing in this sector of renewable energy. The
normative structure of legislative changes and its translation into financial
issues were presented. What is most important, the study also presents the
position of the case law on the subject matter of taxation, as well as
potentially alternative ways of interpretation, economic interpretation.
Key words:
Tax, property tax, wind farm, economic interpretation of tax law

I. Elektrownie wiatrowe jako istotny element sektora energii
odnawialnej
Historia, która dała początek elektrowniom wiatrowym, czy
szerzej, gospodarczemu wykorzystywaniu energii pozyskiwanej z wiatru,
ma swoje początki w historii starożytnego Egiptu. Już przeszło 2000 lat
p.n.e. Egipcjanie wykorzystywali energię wiatru do napędu swoich łodzi,
a pierwsze wiatraki były wykorzystywane w tym okresie historycznym
do mielenia ziaren i doprowadzania wody1. Energia uzyskiwania z wiatru
na masową skalę poprzez korzystanie z elektrowni wiatrowych ma
względnie długą historię, a jej początków można doszukiwać się
w działalności holenderskich rolników już w połowie XIV w., którzy
wiatraki wykorzystywali do produkcji rolniczej 2 . Jednakże w późniejszych okresach, z nasileniem się zjawiska wzrostu zapotrzebowania
energii na potrzeby produkcyjne w epoce rewolucji przemysłowej,
1

Zob. więcej na ten temat: A. Flaga, Siłownie wiatrowe, Kraków 2012, s. 93.
A. Flaga, Inżynieria wiatrowa. Postawy i zastosowania, Warszawa 2008, s.
638-639.
2
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nastąpiła dominacja źródeł energii związanych z węgla i paliw.
Tendencja ta miała zapewne źródło w większych możliwościach
energetycznych tych surowców oraz łatwością dostępu, w porównaniu
z brakiem możliwości gromadzenia energii uzyskiwanej z wiatru.
Z biegiem lat i stałym pomniejszaniem się złóż ropy naftowej
i węgla, któremu to zjawisku towarzyszyła refleksja społeczeństwa nad
koniecznością pochylenia się nad problemem korzystania z odnawialnych
źródeł energii, rozwija się sektor energii odnawialnej w postaci
elektrowni wiatrowych. Ucieczką przed zagrożeniami związanymi
z ograniczonym dostępem i ilością energii uzyskiwanej ze źródeł
paliwowych, a w rezultacie powiązane z tym zagrożenie tzw.
niezależności energetycznej, jest rozwój energii odnawialnej, a od kilku
lat najbardziej dynamicznym elementem tego sektora jest właśnie energia
wiatrowa 3 . Tego rodzaju działalność gospodarcza nie może być
prowadzona wszędzie z uwagi na obiektywne uwarunkowania
atmosferyczne niektórych miejsc na naszym globie. O powodzeniu
działalności w tym zakresie w znacznej mierze decydują warunki
klimatyczne, co widać przy analizie danych mówiących o regionach,
w których tego rodzaju działalność jest rozpowszechniona4. W Europie
miejscem najbardziej dogodnym i efektywnym dla prowadzenia
działalności tego rodzaju jest obszar Szkocji oraz północno-zachodniej
Europy. W Polsce terenem, na którego obszarze działalność ta jest
upopularyzowana, z uwagi na wskazane czynniki metrologiczne, jest
obszar północnej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Suwałk
oraz zachodniego wybrzeża, a ponadto obszar centralnej Polski od
Warszawy po Słubice5. Także obszar półwyspu helskiego wykazuje wy-

3

A. Gielnik, R. Rosicki, Energetyka wiatrowa w Polsce - Możliwości rozwoju i
zagrożenia, [w:] Enegertyka wiatrowa w wybranych aspektach, red. J. Maj, P.
Kwiatkiewicz, Poznań 2016, s. 17; zob. więcej na temat wpływu odnawialnych
źródeł energii na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski: K. M. Księżopolski,
Wpływ odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, [w:]
Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa,
polityki i administracji, red. K.M Księżopolski, K. M. Pronińska, A. E.
Sulowska, Warszawa 2013, s. 15-57.
4
Głównym producentem tego rodzaju energii na świecie są Stany Zjednoczona,
a w Europie Republika Federalna Niemiec; zob. więcej na ten temat: A. Flaga,
Siłownie … op. cit., s. 105-107.
5
Z. Lubośny, Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, Warszawa
2016, s. 9.
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soki poziom potencjału w zakresie możliwości uzyskiwania energii
z wiatru6.
Obecnie energia odnawialna to nie tylko postulat polityki działań
przyjaznych dla środowiska, lecz także działalność zmierzająca do
zwiększenia gwarancji państwa i zapewnienie mu w związku z tym
bezpieczeństwa energetycznego, a także realna alternatywa wobec
nieuchronnego wyczerpywania się zasobów Ziemi. Drugi ze wskazanych
aspektów energii odnawialnej jest dostrzegany także na poziomie
europejskim. Państwa członkowskie Unii Europejskiej są bowiem
zobowiązane do zapewnienia udziału w produkcji energii pewnej jej
części ze źródeł odnawialnych 7 . Zdanie sobie sprawy z pozytywnych
konsekwencji inwestowania w energię odnawialną spowodowało, że
obecnie sektor ten jest jednym z najprężniej rozwijających się elementów
gospodarki na świecie.
Zalety z uzyskiwania energii odnawialnej, a także prowadzenia
działalności gospodarczej w tym obszarze dostrzegają także polscy
przedsiębiorcy. Przemierzając drogi naszego kraju wraz z upływem lat
widoczny jest stały rozwój działalności w obszarze energii odnawialnej,
a w szczególności tzw. farm wiatrakowych. Chyba każdy podczas
podróży widział tego rodzaju elementy działalności gospodarczej
polegającej na pozyskiwaniu i sprzedaży energii pozyskiwanej z wiatru.
Zamykając część wstępną rozważań należałoby chyba wskazać
kilka pozytywnych aspektów, pomijając już ten powszechnie kojarzący
się z tego rodzaju aktywnością ludzką, w postaci ochrony środowiska.
W pierwszym rzędzie, zgodnie z zasadą salus rei publicae suprema lex
esto należy wskazać bezpieczeństwo energetyczne i, choćby częściowe,
uniezależnienie się od partnerów z międzynarodowego rynku
energetycznego. Po drugie, inwestowanie w energię uzyskiwaną z wiatru
pozwala utrzymywać lepszą pozycję negocjacyjną w relacjach
handlowych z podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Wreszcie należy także dostrzegać swoiście rozumiane upowszechnianie
wewnętrznego rynku energetycznego poprzez dopuszczenie do udziału
w nim także podmiotów z sektora prywatnego, nie związanego ze
spółkami Skarbu Państwa, który to aspekt nie jest dostrzegany w innych

6

W. M. Lewandowski, E. Klugmann-Radziemska, Proekologiczne odnawialne
źródła energii. Kompedium, Warszawa 2017, s. 128.
7
A. Gielnik, R. Rosicki, Energetyka wiatrowa … op. cit., s. 22-28.
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rodzajach działalności związanej z pozyskiwaniem energii8. Działalność
ta oczywiście nie można zrównywać się z poziomem dostępności
z innymi, powszechnymi rodzajami działalności gospodarczej, które nie
wymagają koncesji, bowiem mimo wszystko prowadzenie działalności
w tym obszarze jest dużo bardziej utrudnione, przede wszystkim ze
względu na koszty inwestycji. Mimo wszystko, uwzględniając ogrom
przedsięwzięcia dla podjęcia działalności w innych dziedzinach sektora
energetycznego, podjęcie i prowadzenie działalności właśnie w tym jego
elemencie wydaje się względnie prostsze. Oczywiście, z uwagi na wagę
znaczenia energii dla funkcjonowania energetycznego państwa,
działalność w tej sferze podlega koncesjonowaniu. Ogólne
upowszechnienie i dostępność działania w tym obszarze, związanym
z produkcją energii, a więc niezmiernie istotnego aspektu życia
państwowego i społecznego, dla podmiotów niepaństwowych, wymagało
zabezpieczenia podstawowych elementów bezpieczeństwa energetycznego państwa i społeczeństwa w tym wymiarze. Jak bowiem
słusznie wskazuje się w literaturze, przez sam fakt, że państwo dopuszcza
do tej działalności podmioty prywatne, nie pozwala wysunąć wniosków,
że na państwie nie ciąży obowiązek utrzymywania ładu w tej materii9.
Mimo jednak tego, łatwiejszym wydaje się rozpoczęcie działalność
w tym obszarze niż w pozostałych elementach sektora energetycznego.
Należy bowiem zwrócić uwagę, że prócz aspektów formalnych, tj.
związanych z uzyskiwaniem koncesji, są także inne problemy natury
faktycznej i prawnej, które jeśli chodzi o działalność polegającą na
produkcji energii z wiatru, są znacznie prostsze, niż działalność w innych
obszarach energetycznych. Po pierwsze działalność w sektorze
elektrowni wiatrowych może być prowadzona wszędzie, w tym sensie, że
nie ma miejsc, gdzie tego rodzaju działalność byłaby faktycznie (tj. przez
brak surowca) niemożliwa 10 . Inaczej przedstawia się działalność w in8

Działalność w zakresie produkcji i sprzedaży energii produkowanej przez
elektrownie wiatrową wymaga uzyskania koncesji, jednakże wydaje się jednak,
że procedura i faktyczne uwarunkowania, konieczne do rozważenia przy
podejmowaniu tego rodzaju działalności, jest o wiele prostsza niż praktycznie
niemożliwy udział podmiotów ze sfery prywatnej w działalność energetyczną w
innych sektorach.
9
M. Zdyb, Komentarz do art. 46 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
[w:] M. Sieradzka, M. Zdyb, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
Komentarz, LEX 2013.
10
Oczywiście przy uwzględnieniu utrudnień w niektórych obszarach Ziemi, o
czym mowa wcześniej, jednakże tamte uwagi nie powodują, że w innych
miejscach tego rodzaju działalność jest niemożliwa, jak w przypadku innych
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nych sektorach gospodarczych związanych z szeroko rozumianym
pozyskiwaniem energii, czyli z kopalnictwem i górnictwem. Nie
wszędzie bowiem tego rodzaju działalność jest możliwa. Po drugie,
należy wskazać aspekt prawny, a konkretnie związany z własnością złóż
surowców. Zgodnie z art. 10 ust. 1-4 ustawy Prawo geologiczne
i górnicze 11 , własnością górniczą (a więc Skarbu Państwa), są: złoża
węglowodorów, węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina
towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud
żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, i inne
wskazane w ustawie, bez względu na miejsce ich występowania.
Kolokwialnie rzecz ujmując, prawo własności do złóż, wskazanych
wyżej surowców, posiada państwo, natomiast, co oczywiste, nie ma
właściciela wiatru jako takiego.
Do dnia 1 stycznia 2017 r. działalność polegająca na produkcji
i sprzedaży energii pozyskiwanej z elektrowni wiatrowych, a konkretnie
jej aspekt podatkowy, związany z opodatkowaniem nieruchomości,
wchodzących w skład przedsiębiorstwa, cieszyła się względnie
ciekawymi uwarunkowaniami w aspekcie przedmiotu opodatkowania.
Dalsza część rozważań będzie poświęcona właśnie aspektowi zmiany
w tym zakresie, polegającej na wprowadzeniu nowej regulacji, która
w znacznym zakresie zmienia stosunkowo korzystne uwarunkowania dla
działalności związanej z farmami wiatrakowymi.
II. Przedmiot opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości
w zakresie elektrowni wiatrowej
Dla dalszych rozważań istotne wydaje się przedstawienie,
w niezbędnym skrócie, elementów składających się na elektrownię
wiatrową. Są to fundament, wieża, wirnik ze śmigłami, gondola,
konwerter, transformator, układ pomiarowy oraz inne elementy
techniczne. Zgodnie ze stanem prawnym do dnia 1 stycznia 2017 r.
przedmiotem opodatkowania była tylko wieża oraz fundament, wolne od

działalności w sektorze energii, w których złoża surowca uniemożliwiają jej
prowadzenie w miejscach pozbawionych surowca energetycznego.
11
Ustawa z dnia 9 VI 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163
poz. 981 z późn. zm.).
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podatku były pozostałe elementy. Przepisy ustawy Prawo budowlane 12
stanowiły bowiem jasno, że budowlą, która zgodnie z ustawą o podatkach
i opłatach lokalnych13 jest przedmiotem podatku od nieruchomości, jest,
jeśli chodzi o elektrownię wiatrową, wieża oraz fundament. Łatwo się
domyślić, że taki stan sprzyjał popularności tego rodzaju działalności
gospodarczej. Poprzedni stan prawny pozwalał zachowywać korzystne
uwarunkowania ekonomiczne dla tego rodzaju działalności. Zgodnie
bowiem z art. 3 pkt 3 oraz art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane oraz
stosownych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
podatkiem od nieruchomości w zakresie nieruchomości będącej
elektrownią wiatrową opodatkowaniu podlegała wieża wraz
z fundamentem, przepis bowiem stanowił wprost, że budowlą jest część
budowlana urządzeń technicznych elektrowni wiatrowych. A zatem
ustawodawca stworzył w regulacji dwa, relewantne ze względu na skutki
podatkowe, elementy elektrowni wiatrowej, czyli część budowlaną
(maszt i fundament) oraz część, która została określona jako część
techniczna, nie będąca przedmiotem opodatkowania i nie uwzględniana
przy obliczaniu podstawy opodatkowania. Przepis był jasny, celem
ogólnej uwagi można jednak wskazać, że skoro opodatkowaniu podlegała
„część budowlana urządzeń technicznych” budynków takich jak m.in.
elektrownia wiatrowa to a contrario opodatkowaniu w ówczesnym stanie
prawnym nie podlegały same urządzenia techniczne elektrowni
wiatrowej.
Nie małe zamieszanie w kwestii opodatkowania wskazanych
nieruchomości spowodowało wejście w życie ustawy o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych 14 . Ustawa ta w art. 2 wprowadziła
definicję legalną elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą za taką
nieruchomość uważa się budowlę w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego, składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz
elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji
w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o odnawialnych źródłach energii15 oraz
elementy techniczne - wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia
12

Ustawa z dnia 7 VII 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
późn. zm.).
13
Ustawa z dnia 19 I 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9
poz. 31 z późn. zm.).
14
Ustawa z dnia 20 V 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
(Dz.U. 2016 poz. 961).
15
Ustawa z dnia 20 II 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz.
478).
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napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz
z mocowaniem i mechanizmem obrotu. To właśnie drugi punkt przepisu,
modyfikującego definicję nieruchomości będącej elektrownią wiatrową
stworzył niepewność podatników co do zakresu obowiązku podatkowego
po 1 stycznia 2017 r., bowiem stworzył on definicję legalną elektrowni
wiatrowej, nieistniejącą w systemie prawa podatkowego do daty
1 stycznia 2017 r. I właśnie charakter prawny definicji, o czym będzie
jeszcze mowa, budził wątpliwości, czy rzeczywiście dotyczy ona prawa
podatkowego, czy może została stworzona przez ustawodawcę wyłącznie
na potrzeby nowej ustawy. Równocześnie tą samą ustawą wykreślono
z art. 3 ust. 3 ustawy Prawo budowlane pojęcie „elektrownia wiatrowa”,
w związku z czym ustawodawca jasno zaznaczył, że z dniem wejścia
ustawy opodatkowaniu nie będzie podlegać tylko część budowlana
urządzeń technicznych elektrowni wiatrowej, lecz cała elektrownia
wiatrowa, w rozumieniu, jakie stworzyła nowa definicja legalna
elektrowni wiatrowej z art. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych. Właśnie wykreślenie z wyliczenia budynków,
będących częściami budowlanymi urządzeń technicznych, terminu
„elektrownia wiatrowa” podczas gdy ustawa, którą wykreślono to
sformułowanie, wprowadza legalną definicję „elektrowni wiatrowej”,
powoduje, ze wątpliwe są argumenty mówiące o niejasności zamierzeń
ustawodawcy, czy niepewności co do celu regulacji. Z analizy przepisów
jasno bowiem wynika, że celem zmiany było zmienienie przedmiotu
opodatkowania nieruchomości będącej elektrownią wiatrową.
Zgodnie bowiem z literalną wykładnią ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, w powiązaniu z ustawą Prawo budowlane oraz
ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, widoczna jest
jasno intencja ustawodawcy w zakresie zmiany przedmiotu
opodatkowania. Podstawa opodatkowania będzie bowiem ustalana od
wartości nie samego masztu i fundamentu, lecz całości elektrowni
wiatrowej, a co z punktu ekonomicznego najistotniejsze, także przy
uwzględnieniu wartości elementów technicznych. Jeśli natomiast
wielkość zobowiązania podatkowego będzie ustalana przy uwzględnieniu
wartości całej elektrowni wiatrowej wysokość podatku znacznie wzrośnie
(mówi się, że może wzrosnąć nawet kilkukrotnie). Należy bowiem mieć
na uwadze, że już wartość samego masztu i fundamentu jest znaczna,
jednakże zwiększenie podstawy opodatkowania o wartość elementów
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technicznych doprowadzi do bardzo dużego wzrostu podatku 16 . Sama
konstrukcja wiatraku jest bardzo kosztowna, a łatwe do wyobrażenia są
skutki w zakresie prowadzenia tej działalności, jeśli podatkiem od
nieruchomości obciąży się także całą infrastrukturę techniczną elektrowni
wiatrowej.
Wskazana ustawa będzie zmieniać, co istotne w kontekście
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie,
także inne aspekty relewantne dla praktycznego funkcjonowania w tym
sektorze energii odnawialnej. Taką najbardziej doniosłą, a także
najgłośniejszą w społecznym dyskursie, jest zmiana dotycząca odległości
od budynków mieszkalnych w jakiej może zostać postawiona elektrownia
wiatrowa, co zdaniem części osób również może przyczynić się do
utrudnienia, a nawet zaniku tego sektora energii odnawialnej w Polsce17.
Zgodnie z postanowieniami ustawy, elektrownia wiatrowa będzie mogła
być wybudowana w odległości co najmniej równej 10 krotności
wysokości wiatraka od budynków mieszkalnych, budynków o funkcji
mieszkalnej, bądź form ochrony przyrody. W piśmiennictwie został
wyrażony pogląd, że taka regulacja, z uwagi na specyfikę rozproszonych
polskich obszarów wiejskich oraz wiele miejsc, które stanowią desygnat
określenia „form przyrody”, może doprowadzić do bardzo utrudnionej
aktywności w zakresie prowadzenia takiej działalności na obszarze
Polski18. Należy także wskazać, że nowa ustawa nie jest pierwszym aktem prawnym, który nie ułatwia, a utrudnia prowadzenie działalności
w sektorze energii, który powinien raczej być wspierany przez państwo,
niż marginalizowany19.
Wobec zmiany stanu prawnego podatnicy inicjowali
postępowania w sprawie indywidualnych interpretacji przepisów prawa
podatkowego. Organy wydające indywidualne interpretacje przepisów
prawa podatkowego, w zakresie podatku od nieruchomości, zostały
16

Co do kosztów i wartości wybudowania elektrowni wiatrowej, a także
efektywności finansowej tego rodzaju działalności zob. I. Soliński, Energetyczne
i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej, Kraków 1999, s. 83-98.
17
Zob. więcej na ten temat: http://www.rp.pl/Firma/305209902-Wiatraki-z-dalaod-domow-sejm-uchwalil-ustawe-o-inwestycjach-dot-elektrowniwiatrowych.html#ap-2;
http://www.gp24.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/tokoniec-ery-wiatrakow-zmiany-w-przepisach,10397479/, [dostęp 26.06.2017 r.].
18
M. Makowski, Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
Komentarz, LEX/el., 2016.
19
A. Gielnik, R. Rosicki, Energia wiatrowa … op. cit., s. 24-25.
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zasypane wnioskami o interpretacje przepisów prawa w zakresie
wskazanych powyżej przepisów, w których formułowano, praktycznie
w każdym z poszczególnych wniosków podobne pytanie, a mianowicie,
czy od dnia 1 stycznia 2017 r. (tj. od dnia wejścia w życie ustawy
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych) przedmiotem
opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w zakresie nieruchomości
stanowiących elektrownię wiatrową, będzie tylko maszt i fundament (jak
było to do dnia 1 stycznia 2017 r.), czy też ulegnie zmianie przedmiot
opodatkowania i od wskazanej daty wysokość zobowiązania
podatkowego będzie musiała być ustalana w oparciu o wartość całej
nieruchomości? Co oczywiste, biorąc pod uwagę wcześniej poczynione
uwagi, podatnicy twierdzili, że przedmiot opodatkowania się nie zmienił
i wysokość zobowiązania podatkowego będzie obliczana na starych
zasadach (tj. od wartości masztu i fundamentu).
Organy interpretacyjne wydawały w większości przypadków
interpretacje negatywne, przyjmując, że zmiana stanu prawnego
i wprowadzenie definicji legalnej elektrowni wiatrowej spowoduje
zmianę przedmiotu opodatkowania. Podatnicy zaskarżali interpretację do
sądów administracyjnych, podnosząc przede wszystkim dwa zarzuty.
Pierwszym było to, że nie można tworzyć elementów definicji podatku
(w tym przypadku jego przedmiotu) poprzez regulacje poza podatkowe,
niezaliczane do zespołu przepisów prawa podatkowego. Zdaniem
podatników nie można tworzyć norm prawa podatkowego w oparciu
o zbitek przepisów, które nie są w żaden sposób ze sobą funkcjonalnie
powiązane. Ustawodawca, zdaniem podatników, w ustawie o podatkach
i opłatach lokalnych odsyła wprost, w zakresie definicji budowli,
stanowiącej przedmiot opodatkowania podatkiem, do postanowień
ustawy Prawo budowlane. Natomiast w obecnym stanie prawnym norma
prawa podatkowego, tworząca obowiązek podatkowy co do
nieruchomości będącej elektrownią wiatrową, wymaga posłużenia się
ustawą, która nie jest ustawą podatkową, a norma byłaby skonstruowana
w drodze wątpliwej konstrukcji odesłań. Ustawa Prawo budowlane, jak
podnosili w postępowaniach sądowych podatnicy, nie odsyła w zakresie
pojęcia budowli do uregulowania zawartego w ustawie o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych. W związku z tym wysuwano pogląd,
że tak naprawdę definicja legalna elektrowni wiatrowej, zawarta w treści
art. 2 ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, jest
stworzona wyłącznie na potrzeby prawa budowlanego. Zdaniem
podatników definicja, wprowadzona z dniem 1 stycznia 2017 r. odnosi
się do kwestii administracyjnych, nie związanych z odtwarzaniem norm
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prawnopodatkowych. Ten argument podatników budzi jednak
wątpliwości tego rodzaju, że ustawodawca w treści przepisu art. 1a
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odsyła do „przepisów prawa
budowlanego” a nie do przepisów „ustawy Prawo budowlane”. Choć
wątpliwa formuła normatywna użyta przez ustawodawcę w tym przepisie
już dawno budziły wątpliwości interpretacyjne20, to jednak wydaje się, że
dopuszczalne jest posłużenie się w tym zakresie przepisem z zakresu
prawa budowlanego, niezawartego w przepisach ustawy Prawo
budowlane. Wymóg określenia istotnych elementów dla konstrukcji
podatku, płynący z art. 217 Konstytucji RP, nie zawęża dopuszczalności
regulacji podatku tylko w odniesieniu do ustaw podatkowych. Elementy
te mają być w ustawie, jednakże nigdzie nie jest powiedziane, że tylko
w ustawie z zakresu prawa podatkowego.
Drugim przeważającym w postępowaniach co do przedmiotu
omawianego problemu argumentem było to, że norma prawna,
rekonstruowana przy zastosowaniu nowej ustawy, powoduje rozbieżności
interpretacyjne. Powoływano się przy tym na głosy doktryny, które
rzeczywiście nie wyrażały jednoznacznego stanowiska w zakresie
zmienionego stanu prawnego. Zdaniem podatników taka sytuacja
wypełniała hipotezę normy prawnej zawartej w art. 2a Ordynacji
podatkowej 21 , wyrażającej zasadę in dubio pro tributario. Zgodnie
z treścią tej zasady wątpliwości w zakresie prawa podatkowego, które
zdaniem podatników w przedmiotowych sprawach się pojawiły, powinny
być rozstrzygane na korzyść podatnika. Rację mieli podatnicy w zakresie
tezy, że jeśli uznać ich pogląd za prawidłowy, to korzystnym, a zatem
zgodnym z art. 2a OP, rozwiązaniem byłoby przyjęcie, że stan prawny
w zakresie zmiany definicji przedmiotu opodatkowania nie uległ zmianie,
a zatem podatnicy byliby zobowiązani do zapłaty podatku tylko od
wartości masztu wraz z fundamentem. Pytanie tylko, czy wykładnia in
dubio pro tributario, w co prawda bardzo niekorzystnym i wątpliwym co
do celu fiskalnego regulacji podatkowej, lecz w niewątpliwie prostym do
odtworzenia normy prawnej „zakodowanej” w przepisach, stanie
prawnym, może powodować, że nie znajdą zastosowania postanowienia
ustawy jasno wskazujące na zmianę przedmiotu opodatkowania. Wydaje
się jednak, że zasada in dubio pro tributario powinna mieć wąskie
20

W. Morawski, Spór o pojęcie budowli w podatku od nieruchomości, [w:]
Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy, B. Brzeziński
(red.), Warszawa 2013, 403-417.
21
Ustawa z dnia 29 VIII 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz.
926).
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zastosowanie, wyłącznie do przypadków, gdzie norma prawna nie może
być zastosowana w sposób pozwalający zrealizować cel danej regulacji.
W tym wypadku wydaje się jednak, że cel ustawy o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych może zostać odtworzony, właśnie
poprzez konstrukcję normy prawnej wykorzystującej definicję legalną
elektrowni wiatrowej. Wątpliwości nie zachodzą, bowiem regulacja jasno
wskazuje co było celem ustawodawcy, dla którego realizacji niezbędnym
jest posłużenie się regulacją wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organy podatkowe argumentowały natomiast, w czasie
postępowań sądowo-administracyjnych, że wolą ustawodawcy była
właśnie zmiana definicji przedmiotu podatku. Dowodem na takie intencje
ustawodawcy miało być wykreślenie z definicji budowli na gruncie
ustawy Prawo budowlane pojęcia „elektrownie wiatrowe” co zdaniem
organu powoduje, że normę prawnopodatkową należy odczytywać
z zastosowaniem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych.
Obecnie na etapie procesu legislacyjnego jest procedowana
zmiana ustawy, jednakże z uwagi na dość lakoniczne sformułowania
projektu oraz niepewność co do jego dalszych losów, przedmiotem
rozważań będzie tylko obecny stan prawny. Nawet bowiem, gdyby
zmiana ustawy nastąpiła, a w efekcie zmianie uległby przedmiot
opodatkowania, nie staną się nieaktualne uwagi dotyczące zmiany
w zakresie definicji przedmiotu opodatkowania dla efektywności
i opłacalności działalności gospodarczej w sektorze energii odnawialnej.
Sądy administracyjne, w postępowaniach inicjowanych skargami
na indywidualne interpretacje, przyjmowały, że zmiana stanu prawnego
nastąpiła, a w konsekwencji należy przyjąć, że od dnia 1 stycznia 2017 r.
przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości nieruchomości
będącej elektrownią wiatrową jest całość elektrowni, a zatem także tzw.
elementy techniczne22. Powoływano się przy tym na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, który przyjmuje, przeciwnie do poglądy
wyrażanego przez podatników, że definicja elementu podatku może być
konstruowana nie tylko w oparciu o przepisy należące do przepisów
prawa podatkowego, lecz także przepisy każdej innej dziedziny prawa23
22

Por. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2017 r., I SA/Łd 311/17, Wyrok
WSA w Łodzi z dnia 24 marca 2017 r., I SA/Łd 1/17, Wyrok WSA w Łodzi z
dnia 28 czerwca 2017 r., I SA/Łd 532/17.
23
Wyrok TK z dnia 13 września 2011 r., P 33/09, Legalis nr 366942.
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(z uwagi na brzmienie art. 217 Konstytucji RP należy dodać, że o tyle,
o ile znajduje się w akcie prawnym rangi ustawowej). Sądy szeroko
odnosiły się w tym zakresie do zagadnienia autonomii prawa
podatkowego, w kontekście wskazanego wyżej wyroku, przyjmując, że
nie jest niedopuszczalne w obszarze prawa podatkowego posługiwanie
się, na potrzeby stworzenia definicji elementu podatku, regulacjami
z ustaw nie będących systemowo zaliczanymi w ramy systemu prawa
podatkowego. Warto w tym miejscu wskazać także to, że z wypływającej
z art. 217 Konstytucji RP zasady ustawowego określenia wszystkich
elementów konstrukcyjnych podatku, przyjmowanej zarówno doktrynie,
jak i orzecznictwie nie wynika, aby elementy te były regulowane tylko w
ustawie z zakresu prawa podatkowego. Z zasady nullum tributum sine
lege wynika, aż i tylko, to, że elementy te nie mogą być statuowane
w aktach rangi pod ustawowej24.
Co do zarzutów podnoszących konieczność zastosowania zasady
in dubio pro tributario, zgodnie z którą, zdaniem podatników, powinno
się, na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, rekonstruować
normę prawną w kształcie, w jakim obowiązywała przed datą 1 stycznia
2017 r., a to z uwagi na wątpliwości interpretacyjne, sądy stwierdzały, że
zasada ta nie może mieć zastosowania, jeśli w obecnym stanie prawnym
da się odtworzyć normę prawną, która jest jak najbardziej zgodna
z założeniami ustawodawcy. Argument podatników jest chybiony także
w konfrontacji z poglądami doktryny, która przyjmuje, że wątpliwym jest
stosowanie tej zasady do wątpliwości natury prawnej, w zakresie
interpretacji przepisów prawa, wobec czego wykładania in dubio pro
tributario powinna mieć zastosowanie co do wątpliwości prawnych tylko
w przypadku, gdy w procesie stosowania prawa zostały wykorzystane
wszystkie inne metody wykładni, niedające w końcowym rezultacie
jednoznacznego wyniku co do kształtu normy prawnej25. W świetle tego
argumentu, teza podatników, jakoby w przedstawionych stanach
faktycznych w zmienionym stanie prawnym istniała wątpliwość
interpretacyjna, są zupełnie nietrafione. Już bowiem reguły wykładni
językowej pozwalają odtworzyć normę prawną na podstawie grupy
przepisów będących przedmiotem zainteresowania w przedmiotowym
zakresie, co wyklucza posłużenie się zasadą in dubio pro tributario.
24

R. Dowgier, Stanowienie prawa podatkowego w Polsce, [w:] L. Etel (red.),
Prawo podatkowe, Warszawa 2008, s. 75; wyrok TK z dnia 20 czerwca 2002 r.,
K 33/01, Legalis nr 53509.
25
H. Dzwonkowski, Problem wykładni prawa podatkowego, [w:] Prawo
podatkowe, Warszawa 2013, s. 105-106.
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Zasada ta, jak podkreśla się w literaturze, jeśli miałaby być stosowana
w każdym wypadku wątpliwości interpretacyjnych (które mimo
twierdzeń podatników nie wydaje się, aby występowały
w przedmiotowych zagadnieniach) narażałaby system podatkowy na
zupełną dowolność i skrajny subiektywizm w stosowaniu prawa
podatkowego, a wynik stosowania prawa byłby uzależniony wyłącznie od
subiektywnego nastawienia podmiotu dokonującego wykładni26.
III. Wykładnia ekonomiczna prawa podatkowego, w zakresie
opodatkowania elektrowni wiatrowych - nadzieja dla nowych
przepisów, czy wykładnia contra legem?
Wobec obawy znacznego wzrostu wysokości zobowiązań
podatkowych, na skutek objęcia przedmiotem opodatkowania także
elementów technicznych elektrowni wiatrowej, powstaje ryzyko
dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, czy sektor energii odnawialnej nie
straci na znaczeniu w zakresie elektrowni wiatrowych, a przez to, czy
Polska będzie wypełniać standardy w tym zakresie zakreślone przez
prawo europejskie. Po drugie wreszcie, czy przez opisane powyżej
działania ustawodawcy nie zajdzie sytuacja odwrotna od oczekiwanej,
a mianowicie, czy nie nastąpi etapowe likwidowanie działalności
gospodarczej w sektorze elektrowni wiatrowych na obszarze polskiej
jurysdykcji podatkowej poprzez przenoszenie się z przedsiębiorstwem na
obszary innych państw, które w zakresie całokształtu unormowań
prawnopodatkowych będą korzystne dla podatników o wiele bardziej,
a w końcowym rozrachunku fiskus utraci potencjalne wpływu z podatku
od nieruchomości27.
Trwała już w tym zakresie linia orzecznicza nie pozostawia
złudzeń. W obecnym stanie prawnym przedmiotem opodatkowania
podatkiem od nieruchomości będzie cała elektrownia wiatrowa, w tym
również elementy techniczne. Również sądy w czasie ogłaszania ustnych
motywów rozstrzygnięcia wyroków w sprawach z tego zakresu
powoływały się na argument, że rolą sądu jest stosować prawo
jakiekolwiek by ono nie było pod względem racjonalności i efektywności
ekonomicznej. Wobec jednoznacznego brzmienia przepisów tylko
bowiem interwencja ustawodawcy, jak zaznaczały to sądy, może zmienić
stan prawny w tym zakresie.

26
27

Ibidem.
Np. na Ukrainę.
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Można jednak w tym miejscu zaryzykować postawienie kilku
uwag, będących być może nadzieją na zapobiegnięcie wskazanym
potencjalnym trendom. Zaznaczoną nadzieją mogłaby być praktyka
interpretacji przepisów poprzez zastosowanie reguł wykładni ekonomicznej, niezbyt jeszcze dostrzeganej w orzecznictwie sądów
administracyjnych, w aspekcie o jaki mi w tym momencie chodzi, i na
pewno nie tak rozpowszechniona jak inne rodzaje wykładni. Przez
wykładnię ekonomiczną można rozumieć wiele różnych metod wykładni,
z których każda kładzie akcenty na inny aspekt zjawiska prawnego
poddanego analizie. Najbardziej popularną drogą wykładni gospodarczej
(ekonomicznej) jest założenie, że podatnik prowadzi działalność
związaną z obowiązkiem podatkowym w sposób typowy dla ogółu
innych podatników działających w tym samym sektorze, a więc jego
działalność charakteryzuje się typowymi z punktu widzenia
obiektywnego obserwatora, elementami jak działalność pozostałych
uczestników obrotu prawnego (tak m.in. Brzeziński) 28 . Można tę definicję wzbogacić sformułowaniem, że działania te muszą być
zdroworozsądkowe i racjonalne dla każdego, kto ocenia tę działalność
z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora29. Tego rodzaju sposób wykładni gospodarczej jest, w głównych założeniach, określonych przez
judykaturę i piśmiennictwo, nastawiony na zwalczanie zjawiska unikania
opodatkowania przez podatników30.
Jednakże w tym miejscu opracowania chciałbym przedstawić,
zaznaczany także przez podatników w sprawach dotyczących
przedmiotowego zagadnienia, postulat takiej wykładni nowo wprowadzonych przepisów, który nie doprowadzi do sytuacji, gdzie źródło
przychodu zostaje wyczerpane poprzez obciążenie podatnika
obowiązkiem podatkowym wyższym niż wartość jego aktywów
uzyskiwana z działalności związanej z przedmiotem opodatkowania
(w przedmiotowych zagadnieniach, z wartością przychodów
uzyskiwanych z produkcji i sprzedaży energii). W skrócie rzecz ujmując,
chodzi o taką wykładnię przepisów prawa podatkowego, aby jego
28

Zob.
więcej
na
ten
temat:
http://advisortax.org/wpcontent/uploads/2017/01/Artur-Mudrets-ky-j.pdf [dostęp 6 VI 2017 r.].
29
Np. podatnik przy wykonywaniu działalności gospodarczej zmierza, zgodnie z
ustawą o działalności gospodarczej, do osiągnięcia zysków, a nie strat.
Działalność gospodarcze musi bowiem być nastawiona na chęć osiągnięcia
zysków, gdyż tylko taki jej kierunek pozwala określać ja jako taką.
30
Wyrok NSA z dnia 22 maja 1997 r., I SA/Po 1052/96, Por. GP 1998 nr 12, str.
17; Wyrok NSA z dnia 6 kwietnia 2011 r., I FSK 523/10 Legalis nr 367154.
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interpretacja nie doprowadziła do sytuacji, gdzie podatnik musi zapłacić
podatek w wysokości wyższej niż zakładany przychód z działalności,
z którą związany jest podatek (w tym przypadku przychód z działalności
związanej z prowadzeniem elektrowni wiatrowej, gdzie sam podatek od
nieruchomości może być wyższy niż dochód uzyskiwany z elektrowni
wiatrowej). Tego rodzaju wykładania nie wydaje się niedopuszczalna,
a to z uwagi na fakt swego rodzaju specyfiki wykładni przepisów prawa
podatkowego31. Uwzględnienie aspektu ekonomicznego jest w tym wypadku jak najbardziej pożądane, z uwagi na przedmiot regulacji prawa
podatkowego, który w sposób bezpośredni dotyczy majątku podatnika
i interesu fiskalnego32. Fakt nieuchronnego i bardzo istotnego powiązania
regulacji podatkowej z kwestiami majątkowymi podatnika, którego to
powiązania, w sposób tak ścisły, nie sposób dostrzec i uwzględniać, przy
wykładni innych przepisów prawa, wymaga uchwycenia w wykładni
przepisów także tego aspektu działalności gospodarczej.
Co prawda ustawodawca jest wolny w zakresie kształtowania
wysokości obowiązku podatkowego, jednakże jak się wydaje, powinien
w tym względzie respektować inne zasady ustrojowe. Jak słusznie
wskazuje się w literaturze, państwo, na podstawie umowy społecznej, jest
uprawnione do odbierania podatnikom części ich własności. Pytanie
tylko, czy dopuszczalnym jest działanie w istocie zmierzające do
unicestwienia własności, w przypadku elektrowni wiatrowych dochodów uzyskiwanych z tej działalności. W tym miejscu można
bowiem postawić pytanie, czy konieczność posłużenia się wykładnią,
częściowo, contra legem, nie jest koniecznością wobec sytuacji, gdzie
postępowanie lege artis byłoby deprecjonowaniem podstawowych zasad
porządku prawnego i zdrowego rozsądku. Już w oparciu o art.
2 Konstytucji RP można wysunąć argument, że wykładnia przepisów
prawa podatkowego prowadząca do unicestwienia źródła przychodu
może doprowadzić do sytuacji, gdzie zostaną naruszone wypływające
z art. 2 Konstytucji RP zasady, jak chociażby zasada zaufania do państwa
i stanowionego przezeń prawa, w szczególności w perspektywie bardzo
krótkiego vacatio legis omawianej regulacji 33 . Również we wcześniej-

31

B. Brzeziński, Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002, s. 13 i n.
L. Etel, Prawo podatkowe-zagadnienia ogólne, [w:] Prawo podatkowe … op.
cit., s. 59.
33
Zob. Orzeczenie TK z dnia 12 stycznia 1995 r., K 12/94, OTK 1995, poz. 2;
oraz Wyrok TK z dnia 26 października 2004 r., SK 7/04, OTK Seria A 2004 nr
9, poz. 95, w którym TK jasno wskazuje, że ustawodawca posiada swobodę w
32
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szych orzeczeniach Trybunał Konstytucyjny, wydaje się, że właśnie
w duchu wykładni ekonomicznej, która w perspektywie słusznych tez
judykatury może być moim zdaniem określona jako zasada wykładni
racjonalnej, czy zdroworozsądkowej, podkreśla, że jeśli podatek jest
konstruowany przez ustawodawcę z pominięciem zdolności podatkowej
podatnika, to możliwość jego wyegzekwowania jest znacząco słabsza. Na
podatnika nakłada się w takim przypadku ciężar, którego nie jest w stanie
ponieść. Użyteczność podatku nałożonego na osobę bez zdolności
podatkowej staje się zdaniem Trybunału Konstytucyjnego wątpliwa 34 .
A zatem można, w kontekście wskazanych judykatów wysunąć pogląd,
że ustawodawca powinien tak tworzyć definicję elementów podatku, aby
nie doprowadzić w rezultacie do sytuacji, gdzie nałożony na jednostkę
podatek doprowadzi do sytuacji, gdzie nie będzie ona mogła wykonać
świadczenia prawnopodatkowego, w rezultacie czego będzie zmuszona
do zaprzestania lub przekształcenia swojej działalności. Skutki fiskalne
państwa w tym zakresie są oczywiste.
Na wskazane orzecznictwo można spojrzeć w szerszym
kontekście, szczególnie z perspektywy działalności będącej przedmiotem
artykuły, która, jak zostało to już przedstawione i będzie jeszcze
przedmiotem późniejszych uwag, ma niezmiernie ważne reperkusje
w zakresie pożyteczności dla społeczeństwa jako całości. Zaprzestanie
przez podmioty działalności w tym obszarze, a także nie podejmowanie
jej w przyszłości przez innych uczestników rynku energetycznego,
doprowadzi do sytuacji, gdzie państwo będzie skazane na znaczne
ograniczenie ilości produkowanej energii odnawialnej z elektrowni
wiatrowych. Użyteczność podatku, która została wskazana przez
Trybunał Konstytucyjny w powyższym orzeczeniu, może być
rozpatrywana bowiem w kontekście celu, jaki jest przez regulację
podatkową realizowany. Cel ten oczywiście jest celem stricte fiskalny,
jednakże można spojrzeć na cel regulacji prawnopodatkowej z innej
perspektywy, którą można określić jako cel negatywny, który nie może
być spełniony przez daną regulację prawną. W przypadku regulacji
prawnopodatkowej takim celem negatywnym może być właśnie
niedopuszczenie do sytuacji ekonomiczno-prawnej, w której regulacja
podatkowa stwarza niemożliwym, z punktu racjonalności ekonomicznej,
podejmowanie działalności w określonym fragmencie gospodarki. Z tym
kształtowaniu i realizacji obowiązków podatkowych, jednakże przy
poszanowaniu innych zasad konstytucyjnych.
34
Wyrok TK z dnia 28 października 2015 r., K 21/14, OTK Seria A 2015 nr 9,
poz. 152.
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związane są dwa skutki, dla fiskalnego interesu państwa i dla
społeczeństwa. Fiskus będzie bowiem pozbawiony wpływów
z podatków, wobec zaprzestania działalności podatników w tym zakresie,
a społeczeństwo będzie pozbawione swoiście rozumianej gwarancji
energetycznego bezpieczeństwa, wynikającej z obniżenia produkcji
energii z elektrowni wiatrowych, a o znaczeniu tego elementu dla
energetycznego bezpieczeństwa państwa była mowa we wcześniejszym
fragmencie pracy.
Oprócz powyższego argumentu, mogącego być moim zdaniem
podporą dla zasadności stosowania wykładni ekonomicznej, jest
argument dotyczący sposobu i zakresu zmiany stanu prawnego, który
został zmieniony tak szybko i w takim stopniu, że rodzi się wątpliwość co
do utrzymania dotychczasowej efektywności i opłacalności prowadzonej
działalności, której to zmiany podatnik nie mógł przewidzieć
w momencie podejmowania działalności gospodarczej w sektorze
elektrowni wiatrowych. Wydaje się zatem, że oczywiście ustawodawca
może podejmować środki mające zmieniać warunki opodatkowania
nieruchomości związanych z działalnością w sektorze elektrowni
wiatrowych, jednakże daleko wątpliwym jest pogląd optujący za
opodatkowaniem w wysokości przekraczającej wysokość uzyskiwanych
dochodów z działalności. Taka regulacja wydaje się być sprzeczna
z zasadą wypływającą z art. 2 Konstytucji RP, a mianowicie zaufania do
państwa i stanowionego przezeń prawa.
Wreszcie można także dostrzec w proponowanym postulacie
wykładni przepisów w oparciu o dyrektywy ekonomicznych skutków
opodatkowania realizację zasady swobody działalności gospodarczej.
IV. Podsumowanie
Wobec jednoznacznej wykładni omawianych przepisów przez
wojewódzkie sądy administracyjne, nie znając jeszcze losów
potencjalnych postępowań przed NSA, należy mieć tylko nadzieję, że
losy sektora energii odnawialnej, w zakresie elektrowni wiatrowych będą
miały pozytywny koniec poprzez dokonanie odpowiednich zmian
legislacyjnych, skoro argumenty ekonomiczne nie znajdują aprobaty
w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych. Nie
popadając jednak w nadmierny optymizm należy wskazać, że
zmniejszenie produkcji energii odnawialnej nie wpłynie tylko na
niewypełnianie przez Polskę norm stawianych przez prawo Unii
Europejskiej, lecz może mieć konsekwencje bardziej rozłożone w czasie
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i to w trzech płaszczyznach. Pierwszą będzie problem uzyskiwania źródeł
energii w ogóle. Jak bowiem podnosi się w literaturze przedmiotu,
energia odnawialna, w szczególności w postaci energii uzyskiwanej
z wiatru jest paliwem przyszłości i nieuniknioną koniecznością wobec
faktu nieuchronnego wyczerpywania się surowców tradycyjnych35. Drugim zagrożeniem wobec zaniku produkcji energii wiatrowej jest problem
związany z polityką bezpieczeństwa energetycznego 36 . Tylko bowiem
energia odnawialna zapewnia państwu bezpieczeństwo w tym zakresie
i odporność na zawirowania na rynkach energetycznych. Czyni to także
państwo niezależnym od partnerów energetycznych i pozwala zająć
lepszą pozycję negocjacyjną w rozmowach dwustronnych. Wreszcie
trzecim aspektem, najistotniejszym dla zagadnienia będącego
przedmiotem pracy, jest fakt utracenia przez państwo przychodów
podatkowych z uwagi na odchodzenie przedsiębiorców od tego rodzaju
działalności gospodarczej z dwojakim skutkiem. Odchodzenie
definitywne i wygaszanie tego rodzaju działalności lub też przenoszenie
się ze swą działalnością na obszar innego państwa. Ostatnim, niemniej
istotnym, lecz pozaprawnym, a bardziej socjalną i gospodarczą korzyścią,
z wspierania energii odnawialnej w postaci elektrowni wiatrowych jest
to, że państwo zyskuje dzięki takiej działalności dodatkowe miejsca
pracy dla obywateli oraz zagospodarowanie nieużytków37.
W tym kontekście dziwią działania ustawodawcy, który
wprowadza ustawę, która tylko teoretycznie może przynieść korzystny
bilans fiskalny (a jak pokazano, nawet to nie jest do końca pewne),
działając w odwrotnym kierunku niż wskazywałoby na to kierunki, które
zdaniem przedstawicieli doktryny juz dawno powinny być przedmiotem
zainteresowania rządzących. Już wytyczne Unii Europejskiej z lat
wcześniejszych pokazywały, że zobowiązania, jakie w aspekcie energii
odnawialnej nakładane są na państwa członkowskie, nieuchronnie będą
impulsem do inwestowania w energię odnawialną przez społeczeństwa
Europy38.

35

Por. Piotr Kwiatkiewicz, Wstęp [w:] Energetyka wiatrowa w wybranych
aspektach, red. J. Maj, P. Kwiatkiewicz, Poznań 2016, s. 10.
36
Ibidem.
37
S. Gumuła, T. Knap, P. Strzelczyk, Z. Szczerba, Energetyka wiatrowa,
Kraków 2006, s. 38-39; Zob. więcej na temat wad i zalet energii uzyskiwanej z
elektrowni wiatrowych: T. Boczar, Energetyka wiatrowa … op. cit., s. 241-257.
38
Zob. więcej na ten temat: M. Dziamski, S. Wasilewski, Prognozowanie
rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce na tle krajów UE ze szczególnym
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Kończąc poczynione uwagi należy stwierdzić, zachowując
nadzieję na zmianę stanu prawnego i podjęcie działań, dzięki którym teza
o racjonalnym ustawodawcy nie będzie tylko postulatem przy
interpretacji przepisów, lecz faktem, że zmiana z dnia 20 maja 2016 r. nie
tylko nie zadziała na korzyść fiskalną państwa, lecz w dłuższej
perspektywie może wywołać znaczne straty państwa w ogólności, a jego
interesu fiskalnego w szczególności. Wszystko bowiem wskazuje na to,
że argumenty wykładni ekonomicznej, wobec, można powiedzieć
utrwalonej linii orzeczniczej co do wykładni zmienionych przepisów, nie
znajdą zastosowania w przedmiotowych sprawach. O ile można się
zgodzić, że przepisy są jasne, to daleko wątpliwym jest racjonalność
utrzymywania regulacji tak mocno uderzającą w podstawowe zasady
gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego państwa. Mimo, że
argumenty ekonomiczne, przedstawione wyżej, nie mogą znaleźć
zastosowania w postępowaniach sądowych, to istnieje nadzieja, że
dostrzeże je sam ustawodawca. W postępowaniach sądowych tego
rodzaju wykładnia, wobec wspomnianej jasności i jednoznaczności
przepisów, mogłaby być słusznie bowiem uznana za wykładnię contra
legem, tj. obchodzącą założenia ustawodawcy, co w procesie stosowania
prawa jest niedopuszczalne. Jedną zatem drogą dla uwzględnienia wyżej
przedstawionych uwag jest refleksja ustawodawcy i zmiana stanu
prawnego w tym zakresie.
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Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 9 VI 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163
poz. 981);
2. Ustawa z dnia 7 VII 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 19 I 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9
poz. 31 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 20 V 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
(Dz.U. 2016 poz. 961);
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5. Ustawa z dnia 20 II 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz.
478);
6. Ustawa z dnia 29 VIII 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz.
926).
Orzecznictwo:
1.Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2017 r., I SA/Łd 311/17;
2.Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 marca 2017 r., I SA/Łd 1/17;
3.Wyrok WSA w Łodzi z dnia 28 czerwca 2017 r., I SA/Łd 532/17;
4. Wyrok TK z dnia 13 września 2011 r., P 33/09, Legalis nr 366942.
5. Wyrok TK z dnia 20 czerwca 2002 r., K 33/01, Legalis nr 53509;
6.Wyrok NSA z dnia 22 maja 1997 r., I SA/Po 1052/96, Por.GP 1998 nr 12, str.
17;
7. Wyrok NSA z dnia 6 kwietnia 2011 r., I FSK 523/10 Legalis nr 367154;
8. Orzeczenie TK z dnia 12 stycznia 1995 r., K 12/94, OTK 1995, poz. 2;
9. Wyrok TK z dnia 26 października 2004 r., SK 7/04, OTK Seria A 2004 nr 9,
poz. 95;
10. Wyrok TK z dnia 28 października 2015 r., K 21/14, OTK Seria A 2015 nr 9,
poz. 152;
Strony internetowe:
http://www.rp.pl/Firma/305209902-Wiatraki-z-dala- od-domow-sejm-uchwalilustawe-o-inwestycjach-dot-elektrowni-wiatrowych.html#ap-2;
http://www.gp24.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/to-koniec-ery-wiatrakowzmiany-w-przepisach,10397479
http://www.gp24.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/to-koniec-ery-wiatrakowzmiany-w-przepisach,10397479/
http://advisortax.org/wp- content/uploads/2017/01/Artur-Mudrets-ky-j.pdf
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Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w kontekście
normy ISO 26 000
Corporate Social Responsibility in the context of ISO 26 000

Abstrakt
Współcześnie zarówno sami przedsiębiorcy, jak i różnego typu
organizacje coraz mocniej uświadamiają sobie konieczność
podejmowania praktyk korespondujących z zasadami społecznej
odpowiedzialności biznesu. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom
w 2012 roku, dzięki pracom Międzynarodowej Organizacji
Standaryzacyjnej, opracowany został międzynarodowy standard – norma
ISO 26 000. Norma, przeznaczona do stosowania dla ogółu organizacji,
systematyzuje wytyczne dotyczące w dużej mierze zasad i praktyk
odnoszących się do odpowiedzialności społecznej, jako takiej oraz jej
kluczowych obszarów. Ponadto jest swego rodzaju przewodnikiem po tej
złożonej materii, będącej wyzwaniem dla dzisiejszych przedsiębiorców.
Słowa kluczowe:
społeczna odpowiedzialność
gospodarcza, społeczeństwo

biznesu,

ISO

26 000,

działalność

Abstract
Nowadays, entrepreneurs, as well as various organizations of all
kind realize the necessity of undertaking practices in accordance with
Social Responsibility. In order to address the expectations, in 2012 ISO
26 000 – Guidance on social responsibility, was launched. This standard,
aimed at all types of organizations, provides guidance on how businesses
and organizations can operate in a socially responsible way. It was
created to standardize the crucial rules of social responsibility in
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reference with essential areas of business activity. It’s a guidance on this
difficult, challenging matter.
Key words:
corporate social responsibility, ISO 26 000, economic activity, society

Rozważania nad społeczną odpowiedzialnością biznesu, czy też,
jak to niektórzy określają, społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw
czy przedsiębiorczości, oraz te dotyczące związków pomiędzy
działalnością gospodarczą, a społeczeństwem zwłaszcza w wymiarze
lokalnym, są swego rodzaju odpowiedzią na intensyfikację oczekiwań
społecznych. Idea ta, której wzięcie pod uwagę i stosowanie podczas
prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i różnego typu
organizacji, powoli staje się koniecznością. Nierzadko bywa jednak dla
przedsiębiorców niemałym wyzwaniem.
Współczesne warunki funkcjonowania firm nie są łaskawe dla
przedsiębiorców – głównie ze względu na ich złożoność i dynamikę.
Proces globalizacji przyczynił się do ogromnego wręcz zwiększenia
interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami, a organizacjami – zarówno
z sektora prywatnego, NGO1, jak i rządowymi czy samorządowymi. Co
za tym idzie zauważany jest wciąż rosnący poziom oddziaływania
biznesu na społeczeństwo i środowisko. Firma przecież nie funkcjonuje
„w próżni”, lecz w określonym środowisku, które ma na nią wpływ, tak
jak środowisko jest przedmiotem oddziaływania firmy. Oddziaływanie to
emanuje więc obustronnie. Chcąc zdobyć i utrzymać pozycję na rynku
przedsiębiorca musi znaleźć adekwatną odpowiedź na wzrastające
potrzeby i wymagania konsumenta czy partnera biznesowego, i to nie
tylko w zakresie proponowanych towarów czy usług. Na rynku, gdzie
rywalizacja jest bezwzględna, okoliczności wymagają od przedsiębiorców obierania różnorodnych metod i form interakcji z otoczeniem
oraz umiejętnego wykorzystywania warunków, które wytwarza2. Każdy
przedsiębiorca powinien jednak mieć na uwadze pewną oczywistość, iż
działanie niezgodne z zasadami fair play jest działaniem skutkującym
jedynie krótkotrwałym sukcesem. Długotrwały sukces, zatem ten, na
który skierowany powinien być przedsiębiorca, wymaga kompleksowego
1

NGO – (ang.) non-government organization – organizacja pozarządowa.
A. Kisil, Zarządzanie przez odpowiedzialność. Podstawa odpowiedzialnego
biznesu, Difin, Warszawa 2013, s. 69.
2
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podejścia. Taka strategia firmy musi uwzględniać społeczną
odpowiedzialność za to, jakie działania podejmuje firma, w jaki sposób
osiągnie to, co zostało zaplanowane. Konieczne są działania obliczone na
zdobycie i utrzymanie zaufania, troska o jakość wytwarzanego produktu
czy oferowanej usługi, a także pozytywny wizerunek firmy oraz jej
kierownictwa w oczach pracowników, ich rodziny i całej społeczności
lokalnej 3 . Przedsiębiorcy mogą zdziałać więcej mając wysoce kompetentny personel oraz wsparcie we władzach samorządowych i wśród
społeczności lokalnej. Wszelkie działania tego typu przyczyniają się do
kreowania pozytywnego wizerunku w oczach wszystkich podmiotów,
z którymi pozostaje w kontakcie.
Współcześnie w XXI w. idea społecznej odpowiedzialności
biznesu jest powszechnie znana, zaś odpowiedzialny biznes stał się
zjawiskiem globalnym. Idea ta jest więc coraz szerzej dyskutowana na
forach międzynarodowych oraz krajowych – zarówno w Europie, jak
i w Polsce stanowi jeden z istotniejszych tematów badań i rozmów. Okres
kształtowania się pojęcia społecznej odpowiedzialności dzielony jest
zwyczajowo na trzy okresy. Pierwszy z nich rozpoczął się pod koniec
XIX w. i nazywany jest „erą przedsiębiorców”. To właśnie wtedy,
w związku z działalnością potentatów biznesowych tj. J.D. Rockefeller
czy A. Carnegie, który stawiali zysk ponad etykę biznesu, dostrzeżono
konieczność wprowadzenia zmian. Powszechne praktyki unikania
płacenia podatków, szantaży oraz inne naruszenia doprowadziły do
uchwalenia nowego prawa, uwzględniającego podstawowe zasady
wykreowane z idei. Kolejnym motorem rozwoju koncepcji był wielki
kryzys lat trzydziestych4. Granica społecznej odpowiedzialności została
po raz kolejny przesunięta w związku z ideą „Nowego Ładu” Franklina
Roosvelta. Upowszechniło się przekonanie o potrzebie państwowej
regulacji procesów wytwórczych, tak, aby w przyszłości nie mogło dojść
do podobnej sytuacji. Lata sześćdziesiąte XX w. określane są mianem
3

J.
Niekonieczna,
Społeczna
odpowiedzialność
przedsiębiorstw
międzynarodowych, Difin, warszawa 2008, s. 21.
4
Wielki Kryzys wybuchł w październiku 1929 roku, na nowojorskiej giełdzie
papierów wartościowych. Wartość akcji większości przedsiębiorstw gwałtownie
spadła, spadkiem wartości akcji większości przedsiębiorstw, będących
uczestnikami giełdy, obniżeniem się popytu w gospodarce, a co za tym idzie,
doprowadziły do zmniejszenia produkcji przemysłowej oraz redukcji
zatrudnienia, społeczeństwo ubożało, malała konsumpcja oraz produkcja w
rolnictwie, waluta miała słabą pozycję na rynku, banki bankrutowały; sytuacja
uległa poprawie ok. 1933 r.
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„ery społecznej” oraz uważane są za okres największego rozwoju
omawianej idei. Lata te przypadły, z jednej strony na okres powstania
wielkich korporacji międzynarodowych, z drugiej strony był to czas
społecznych i ekologicznych kryzysów. Wraz ze wzrostem potęgi
ekonomicznej korporacji wzrastała ich rola i wpływ na władzę, co
powodowało, że obarczano je odpowiedzialnością o pojawiające się
kryzysy i domagano się od nich ich rozwiązania. Odpowiedzią na ruchy
społeczne, ukształtowane w wyniku załamań, było zaostrzenie przepisów
dotyczących m.in. ochrony środowiska czy wprowadzenie polityki
propagującej aspekty społeczno-środowiskowe w przedsiębiorstwach5.
Na rozwój idea społecznej odpowiedzialności biznesu, głównie
na obszarze swoich Państw Członkowskich, w tym Polski, istotny wpływ
miała działalności Unii Europejskiej. Tzw. strategia lizbońska, będąca
wynikiem Szczytu Europejskiego w Lizbonie w 2000 r. zakładała nie
tylko powstanie wspólnej gospodarki silnej i konkurencyjnej, lecz także
zrównoważonej i spójnej społecznie6. Szerokim echem odbił się też dokument opracowany przez Komisję Europejską w 2001 r. pt. „Green
Paper on Corporate Social Responsibility”. Miał on po części charakter
wykonawczy w stosunku do proponowanej strategii, jednak jego
zasadniczym celem było sprowokowanie debaty nad zasadami CRS, do
której wzywał władze wszystkich szczebli, przedsiębiorców, partnerów
społecznych i wszelkie podmioty zainteresowane CRS. W proces
konsultacji zaangażowały się różnego instytucje europejskie, związki
zawodowe, media, NGO czy instytucje naukowe, podczas których
omawiali oni strategii realizacji i upowszechniania praktyk odpowiedzialnego biznesu w krajach Unii Europejskiej. Owocem debat było
wydanie dokumentu – Strategia realizacji i upowszechniania społecznej
odpowiedzialności biznesu (ang. White Paper: Communication on CRS)
podsumowującego
konsultacje,
zacieśniającego
współpracę
i wzmacniającego działania, będące konsekwencją realizacji strategii
lizbońskiej.
Analizując wpływ działalności organów Unii Europejskiej na
rozwój i upowszechnienie zasad CRS wspomnieć należy także
o 2 istotnych inicjatywach – standardzie zwanym SA 8000 z 1998 roku
oraz standardzie AA 1000. Pierwszy z nich, opracowany przez Radę
5

M. Rybak, Etyka menadżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa,
PWN, Warszawa 2004 , s. 16.
6
J. Klimek, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wyd. Adam Marszałek, Toruń
2012, s. 26.
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Doradczą, powstał z myślą o uniwersalnym stosowaniu w niezależnej
weryfikacji w zakresie wymogów społecznej odpowiedzialności, jakie
powinno spełniać dane przedsiębiorstwo. Wśród nich akcentowano
głównie podstawowe zakazy, tj. zakaz pracy przymusowej, wszelkich
form przymusu, dyskryminacji czy zatrudnienia dzieci, w dużej mierze
także bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz prawa zbiorowe
pracowników. Przewidywał certyfikat zgodności strategii odpowiedzialności społecznej z proponowanymi przez normę standardami7.
Standard AA 1000 opracowany został w Institute of Social and
Ethical Account Ability w Wielkiej Brytanii w 1999 roku. Głównym
założeniem twórców normy była dalsza popularyzacja odpowiedzialności
społecznej, jako podstawy prowadzenia sprawnego biznesu oraz
uświadamianie ich o konieczności ich wprowadzenia oraz systemowego
stosowania. Jego treść zawiera 13 zasad systemu odpowiedzialności
społecznej: odpowiedzialności i obliczalności, uczestnictwa, zupełności,
wymierności, regularności, zapewnienia jakości, dostępności, porównywalności, wiarygodności, istotności, zrozumiałości, kompleksowości oraz
zasadę ciągłej poprawy8. Był on zatem stosunkowo kompleksowym przewodnikiem prowadzenia działalności, zarówno na wielką, jak i małą
skalę, zaś stosowanie się do wymienionych zasad miało prowadzić do
samodoskonalenia organizacji w aspekcie społecznym, co przekładałoby
się na znaczne pogłębienie zaufania interesariuszy9 i lepszą prognozę na
osiągnięcie sukcesu.
Jak widać na całym świecie, różnego typu organizacje oraz ich
interesariusze, od dawna świadomi byli potrzeby działań zgodnych z ideą
społecznej odpowiedzialności oraz płynących z nich korzyści dla
wszystkich stron. Wydaje się, iż obecnie potrzeba ta jest jeszcze
silniejsza. Współcześni przedsiębiorcy, pragnący wyjść naprzeciw
oczekiwaniom stawianym przez swoje grupy docelowe, muszą spełniać
szereg uniwersalnych wymagań, stale rozwijać się i dostosowywać do
zmiennych warunków, tak by pogłębiać zaufanie do swoich działań.
W przeciwnym wypadku firma czy organizacja może, co prawda
osiągnąć spektakularny sukces, jednak będzie to sukces krótkotrwały.
7

J. Rossa, M. Chojnacka, Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce ─
sektorowe studia przypadków, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gorzów
Wielkopolski 2014, s. 24.
8
J. Klimek, Społeczna…, s. 331.
9
PN-ISO 26000 definiuje interesariusza, jako osobę lub grupę osób
zainteresowaną jakimikolwiek decyzjami lub działaniami organizacji.
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Silna, stabilna pozycja na rynku i okupywanie jej przez wiele lat
współcześnie jest praktycznie niemożliwa, w sytuacji gdy
przedsiębiorstwo nie spotyka się ze społeczną aprobatą, jego działania,
cele i środki prowadzące do ich osiągnięcia są sprzeczne z choćby
ogólnie przyjętymi i stosowanymi zasadami odpowiedzialności
społecznej.
W odpowiedzi na współczesne potrzeby i wyzwania, w kwestii
społecznej odpowiedzialności biznesu, Międzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna (ISO) przygotowała normę 26 000. Systematyzuje ona
wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR10 – oraz
zawiera szereg wytycznych dotyczących podstawowych zasad koncepcji,
uznawania społecznej odpowiedzialności i angażowania interesariuszy,
kluczowych obszarów i zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością oraz sposobów integrowania zachowań odpowiedzialnych
społecznie z działaniami organizacji11.
ISO jest niezależną, pozarządową, międzynarodową organizacją,
skupiającą obecnie 163 członków, w tym Polski Komitet
Normalizacyjny. Oficjalnie swoją działalność rozpoczęła działalność
23 lutego 1947 r. Zrzesza głównie organizacje normalizacyjne działające
w poszczególnych krajach. Zasadą jest, że dany kraj może reprezentować
tylko jedna wybrana organizacja, zaś członkiem nie może zostać osoba
prywatna czy przedsiębiorstwo. Członkowie dzielą się na trzy kategorie,
w zależności od potrzeb i możliwości krajowi reprezentanci mają różny
dostęp i różny wpływ na działania ISO. Tzw. full membership pozwala
zachować bezpośredni wpływ na politykę ISO i proponowane strategie,
poprzez udział i głosowanie na spotkaniach ISO. Correspondent members
uczestniczą w zebraniach, jako obserwatorzy, zaś subscriber members
jedynie obserwują to, jak zmienia się strategia organizacji oraz jakie
standardy są przyjmowane, jednak nie uczestniczą w posiedzeniach12.
Poprzez swoich członków – organizacje - ISO zrzesza grupy
ekspertów z całego świata w celu szerzenia wiedzy i rozwijania rynku,
opartego na dobrowolnie przyjętych konsensusach i wypracowanych
wspólnie międzynarodowych standardach. Organizacja, poprzez swoje
działania i wydawane dokumenty, w sposób efektywny wspiera
innowacyjność i dąży do znalezienia rozwiązań na współcześnie
10

CSR- Corporate Social Responsibility.
J. Klimek, Społeczna…, s. 25
12
https://www.iso.org
11
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stawiane, globalne wyzwania. Centralny Sekretariat ISO znajduje się
w Genewie, w Szwajcarii i jest on odpowiedzialny za koordynacje prac
organizacji. Decyzje strategiczne podejmowane są na Zgromadzeniu
Ogólnym, na jego corocznych spotkaniach. Kolejny organ ISO – Rada,
zbiera się trzy razy w roku. W strukturze Rady znajduje się kilkaset
komitetów technicznych i różnego rodzaju grup roboczych zajmujących
się dyskusjami technicznymi nad proponowanymi zmianami czy nowymi
normami. Inicjatywę do zgłoszenia tego tzn. draft’u ma każdy członek
ISO. Po osiągnięciu ogólnej zgody nad treścią proponowanych norm,
projekt trafia do Komitetu Głównego, gdzie po uzyskaniu pozytywnej
opinii ¾ członków może stać się oficjalnie obowiązującą normą.
W Komitecie tym na jeden kraj członkowski przypada jeden głos. ISO
ustanawia normy we wszystkich dziedzinach naszego codziennego życia.
Od chwili powstania opublikowała ich znaczną liczbę, m.in. ISO 3 –
norma ujednolicająca szeregi wartości, ISO 18000 – dotycząca
bezpieczeństwa i higieny pracy, czy właśnie norma 26 000 (Guidance on
social responsibility) dotycząca szeroko rozumianej społecznej
odpowiedzialności biznesu, która jest przedmiotem niniejszych
rozważań13.
Wkład w tworzenie omawianej normy włożyli eksperci z ponad
90 krajów i 40 międzynarodowych i regionalnych organizacji,
związanych z różnymi zagadnieniami dotyczącymi społecznej
odpowiedzialności. Eksperci ci reprezentowali sześć różnych grup
interesariuszy: konsumentów; instytucje rządowe; biznes; pracowników;
organizacje pozarządowe (NGO14) oraz usługi, wsparcie, badania, naukę
i inne. Ponadto wprowadzono specjalne postanowienie mające na celu
osiągnięcie równowagi między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się,
jak również równowagi płci w grupach roboczych15.
Jak wskazuje Polski Komitet Normalizacyjny, głównym
motywem podjęcia się działań, ukierunkowanych na usystematyzowanie,
ujednolicenie i propagowanie zasad społecznej odpowiedzialności
biznesu był wzgląd na reguły kierujące współczesnym rynkiem.
Zwrócono uwagę, iż obecnie zysk, oczywiście będący zasadniczym
element oceny wyników działania przedsiębiorstwa oraz jego zdolności
do kontynuowania tego działania w perspektywie długoterminowej, nie

13

https://www.iso.org/structure.html
NGO – Non Governemntal Organization.
15
PN-ISO 26000, s.6.
14
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jest już jedyną składową tej oceny16. Coraz częściej jej przedmiotem staje
się postawa organizacji wobec społeczeństwa, w którego obrębie
funkcjonuje, oraz jej wpływ na środowisko17. Przedsiębiorstwa podlegają
tej wielowymiarowej ocenie ze strony różnych interesariuszy. To, w jaki
sposób będą postrzegane z perspektywy społecznej odpowiedzialności,
może mieć zasadniczy wpływ na ich przewagę konkurencyjną, reputację,
zdolność pozyskiwania i zatrzymywania pracowników lub członków,
konsumentów, klientów lub użytkowników, utrzymania zaangażowania
i wydajności pracowników. Nie bez znaczenia jest też dla opinii
inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów czy relacji danej
organizacji z innymi przedsiębiorstwami, rządami, mediami, dostawcami,
podobnymi organizacjami, klientami oraz społecznością w obrębie której
organizacja funkcjonuje.
Norma ISO 26 000, która systematyzuje wytyczne, co do
podstawowych zasad oraz kluczowych zagadnień związanych
z odpowiedzialnością społeczną jest niezwykle istotną pozycją dla
przedsiębiorcy czy działacza 18, pragnącego poznać, a następnie wcielić
w życie standardy tak, aby w konsekwencji prowadzić biznes
odpowiedzialnie. Podkreślenia wymaga fakt, iż jak każda norma ISO,
również ta zawiera wskazówki dla użytkowników – zasady, wytyczne lub
charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich
wyników których celem jest pewna systematyka, uporządkowanie, nie
zawiera jednak wymagań jako takich, ale może zawierać zalecenia19. Co
ważne – znajduje się w niej szereg propozycji sposobów integrowania
zachowań, które mogłyby być nazwane zgodnymi z omawianymi
standardami z faktycznymi działaniami organizacji. Można więc
powiedzieć, że stanowi nie tylko teoretyczny wykaz wymagań, do
których powinni dostosować się jej odbiorcy, ale rodzajem praktycznego
przewodnika po tym obszarze. Jak wskazują sami twórcy celem
wprowadzenia dokumentu było ułatwienie organizacjom podejmowania
działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju, oraz aby nie
ograniczały się wyłącznie do zgodności z prawem, co jest podstawowym
obowiązkiem każdej organizacji oraz zasadniczym elementem jej
społecznej odpowiedzialności. Organizacje powinny również wychodzić
naprzeciw innym oczekiwaniom społeczeństwa poprzez uwzględnienie
16

J. Klimek, Społeczna…, s. 15.
J. Klimek, Społeczna…, s. 28.
18
Norma została opracowana z myślą o wszelkiego rodzaju organizacjach
sektora prywatnego, publicznego i non-profit.
19
J. Rossa, M. Chojnacka, Społeczna…, s. 51.
17
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zobowiązań, opartych na etyce i moralności, które nie są jednak prawnie
wiążące20.
Niniejsza norma międzynarodowa, skierowana jest do szerokiego
gremium odbiorców – organizacji zarówno sektora prywatnego,
publicznego, jak i pozarządowego szczególnie w części obejmującej
kluczowe zagadnienia i ogólne zasady, niezależnie od wielkości oraz
miejsca prowadzenia działalności. Używane jest ogólne sformułowanie
„organizacja” w znaczeniu zarówno działalności gospodarczej, jak
i działalności odrębnych. To zatem w gestii organizacji leży selekcja
obszarów, które wybiorą za najbardziej dla siebie odpowiednie i istotne,
bowiem nie wszystkie normy będą sprawdzały się w każdych
warunkach21. Aby w sposób efektywny interpretować i stosować normę
przedsiębiorczy muszą w umiejętny sposób uwzględniać warunki
społeczne, środowiskowe, prawne, kulturowe, polityczne i organizacyjne,
czy ekonomiczne, w jakim przyszło im funkcjonować, nie tracąc przy
tym spójności z międzynarodowymi normami postępowania.
Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu w dużej mierze
związane jest z pojęciem i założeniami zrównoważonego rozwoju. Jest
on definiowany przez normę jako rozwój, który zaspokaja potrzeby
obecnego pokolenia, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb
przyszłych pokoleń22. Zrównoważony rozwój jest swego rodzaju celem
całego społeczeństwa uwzględniającym aspekty gospodarcze, społeczne
i środowiskowe. Przedsiębiorcy, chcący działać i podejmować decyzje
w sposób odpowiedzialny, muszą wziąć pod uwagę rosnące oczekiwania
społeczeństwa w tym zakresie. Dlatego też zaleca się, aby nadrzędnym
celem społecznej odpowiedzialności organizacji było przyczynianie się
do zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój uważany jest
natomiast za podstawę stabilnych i bezpiecznych warunków
funkcjonowania23.
Jako, że ważnym celem przedsiębiorstwa pretendującego do
miana społecznie odpowiedzialnego, powinna być maksymalizacja
wkładu w budowanie zrównoważonego rozwoju, norma zaleca
20

PN-ISO 26000, s. 7.
M. Bernatt, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i
międzynarodowy, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 19.
22
J. Nakonieczna Społeczna…, s. 20.
23
PN-ISO 26000, s. 16.
21
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podejmowania działań zgodnych z siedmioma wyszczególnionymi przez
nią zasadami. Zasada rozliczalności zakłada gotowość do rozliczenia się,
tzn. informowania i ponoszenia konsekwencji, co do stosowania prawa,
ale i co do ogólnego wpływu podejmowanych decyzji na społeczeństwo
i środowisko 24 . Przewiduje możliwość poddania się nadzorowi oraz
odpowiednią reakcje na jego wynik. Zasada przejrzystości odnosi się do
udostępniania – stosownie do okoliczności i swojego zasięgu –
niezbędnych informacji co do decyzji i kroków, zawsze w sposób
klarowny, jasny i precyzyjny. Upowszechnienie wiadomości musi
odbywać się w sposób umożliwiający ich weryfikację oraz rzetelną
ocenę25. Postępowanie etyczne to natomiast postępowanie oparte na pewnych uniwersalnych wartościach, z których istotne są takie jak
uczciwość, sprawiedliwość, prawość w stosunku do każdego podmiotu
i w każdej sytuacji, w jakiej znalazła się dana działalność gospodarcza.
Motywem posługiwania się tymi zasadami, jest troska o konsekwencje
działań w różnych obszarach – nie tylko poszanowania interesów
interesariuszy, poszanowania prawa, poszanowania międzynarodowych
norm postępowania oraz poszanowania praw człowieka. Podkreślane jest,
iż zasady te powinny być uwzględniane głównie w kontekście
kluczowych obszarów, również wskazanych przez niniejszą normę 26.
Jednym z tych kluczowych obszarów jest ład organizacyjny,
definiowany w dokumencie, jako system, poprzez który organizacja
podejmuje i wdraża decyzje, zmierzające do realizacji jej celów. Cel ten
powinien cechować się przejrzystością, transparentnością i postępowaniem według etycznych reguł 27 . W obszarze tym niezbędne jest
uwzględnienie omówionych wcześniej zasad, bowiem odpowiedni
sposób zarządzania firmą daje szansę na efektywny nadzór oraz, w
konsekwencji, większą szansę ich na praktyczną realizację. Zarówno
struktura, jak i procesy decyzyjne powinny być jasne, przejrzyste,
a przede wszystkim uwzględniać interesy interesariuszy, tak by możliwe
było osiągnięcie równowagi między często rozbieżnymi oczekiwanymi
różnych grup. Zachowanie ładu usprawnia kontrolę, która sprawowana
w sposób odpowiedzialny i skuteczny przyczynia się do usunięcia
niezgodności i wprowadzenia stosownych modyfikacji28.
24

PN-ISO 26000, s. 22.
PN-ISO 26000, s. 23.
26
https://www.iso.org/what-we-do.html
27
PN-ISO 26000, s. 34.
28
J. Rossa, M. Chojnacka, Społeczna…, s. 66.
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Kolejnym obszarem, który należy wyróżnić są prawa człowieka 29
– prawa niezbywalne, które przysługują człowiekowi z samego faktu
bycia człowiekiem. Przedsiębiorstwa muszą wziąć pod uwagę dwie
fundamentalne ich kategorie – prawa człowieka i obywatela, a także
prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne. Respektowanie ich
obowiązkiem każdej organizacji, a odpowiedzialność za ich
przestrzeganie spoczywa głównie na barkach państwa30. Mimo to, organizacje, szczególnie te mające duży zasięg wpływ na otoczenie powinny
czynić wszystko, aby zapewnić ich skuteczną ochronę nie tylko
w obrębie swoich działań wewnętrznych (np. w stosunku do
pracowników), ale nawet w aspekcie zewnętrznym. Są one zobligowane
do zachowania należytej staranności w zakresie identyfikacji, a następnie
zapobiegania jakimkolwiek naruszeniom. Szczególna odpowiedzialność
uaktywnia się w sytuacjach zagrożenia przestrzegania ustalonych zasad,
podczas konfliktów, czy ze względu na okoliczność powszechnego
występowania ubóstwa czy problemu przestępczości zorganizowanej.
W swojej strukturze wewnętrznej organizacje powinny ukierunkować się
na eliminację wszelkich form łamania zasady równego traktowania, tj.
występowania problemu dyskryminacji, zarówno bezpośredniej jak
i pośredniej, wśród pracowników, partnerów, klientów oraz innych osób,
z którymi wchodzi w interakcję 31 . Konieczne jest więc wprowadzenie
odpowiednich
metod
analizy
sytuacji,
skutecznej
ochrony
i egzekwowania konkretnych zachowań, czy zaniechań w przypadku
wykrycia problemu. 32 Wszystkie te aktywności powinny w zupełności
opierać się na wymienionych wcześniej zasadach, konieczna jest
przejrzystość, spójność działań, postępowanie etyczne zgodne
z międzynarodowymi normami postępowania. Społecznie akceptowalne,
a wręcz wymagane, jest też przeciwdziałanie skutkom dyskryminacji,
zwalczanie stereotypów w tym zakresie i aktywizacja i wsparcie grup
szczególnie wrażliwych. W zależności od okoliczności i miejsca do grup
tych należeć mogą kobiety, dzieci, migranci czy ludność rdzenna.
Organizacja nie powinna też żadnym swoim działaniem udaremniać prób
realizacji swoich praw, głównie w kontekście praw II generacji –
gospodarczych, politycznych i kulturowych. To, jakie działania uznane
będą za wystarczające, zależy znowuż od warunków, w których firma
29

PN-ISO 26000, s. 35.
A. Lewicka-Strzałecka, Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym,
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 20.
31
ISO 26000, s. 37.
32
M. Bernatt, Społeczna…, s. 31.
30
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funkcjonuje. Przykładowo do oceny społecznej odpowiedzialności w tym
zakresie można posłużyć się poziomem ułatwienia dostępu do edukacji,
szkoleń itp.
Norma proponuje też uwzględnienie społecznego zaangażowania
poprzez analizę praktyk organizacji w zakresie prawa pracy. Obszar ten
obejmuje wszelkie relacje zachodzące między pracodawcą,
a pracownikiem, takie jak nabór, awansowanie czy rozwiązywanie
stosunków pracy. Powszechnie wiadome jest, iż współcześnie prywatne
przedsiębiorstwa wnoszą ogromny wkład w tworzenie miejsc pracy oraz
odpowiadają za dużą część dochodów ludzkości. Podjęcie pracy jest
jednym z podstawowych praw człowieka, one zaś zawsze powinny być
bazą, na której oparte jest podjęcie i wykonywanie pracy – wszelkie
warunki i praktyki stosowane przez przedsiębiorcę w tym zakresie.
Ciągłe podnoszenie standardu życia ludzkości jest akceptowanym celem.
Wszystko to sprowadza się do tego, iż odpowiednia aktywność
i regulacje, co do prawa pracy przyczyniają się w dużej mierze do
poprawy nastrojów panujących w społeczeństwie, poczucia
sprawiedliwości i stabilizacji, a przez to także wzrostu zaufania i pozycji
na rynku firmy. Dlatego też tak fundamentalną kwestią jest ciągła
analiza, samokrytyczność i gotowość do wprowadzenia poprawek
odnośnie warunków pracy – adekwatnego wynagrodzenia, uprawnień do
wypoczynku czy respektu do szczególnych sytuacji, jak np. ciąży. Ważną
kwestią jest także ochrona socjalna, polityka bezpieczeństwa i higieny
pracy, a także prowadzenie dialogu społecznego – jako odpowiedzi na
istniejące naturalnie rozbieżne interesy stron. Odpowiednie nastawienie,
a przede wszystkim szacunek obu stron pozwala osiągnąć
satysfakcjonujący konsensus – rozwiązanie uwzględniające wielowymiarowe spojrzenie na dane zagadnienie. Utrzymanie wszystkich
wymienionych wskaźników na wysokim poziomie oddziałuje na jakość
życia pracujących, prowadzony biznes zyskuje powszechną aprobatę, a w
konsekwencji wszystko to prowadzi do wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego33.
Środowisko naturalne jest wymienione jako następny obszar,
znajdujący się w zasięgu oddziaływania przedsiębiorcy34. Proces globalizacji, wzrost liczby ludności, rozrost aglomeracji miejskich – wszystko to
doprowadza do stopniowej degradacji ekosystemu, wszechobecnie
panujących zanieczyszczeń, kurczenia się zasobów surowców
33
34

ISO 26000, s. 49.
ISO 26000, s. 54.
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naturalnych i niekorzystnych zmian klimatu. Są to zjawiska
niebezpieczne, zarówno dla współczesnych, jak i – w największej mierze
– dla przyszłych pokoleń. Tylko odpowiedzialne działanie w tym
zakresie pozwoli na ograniczenie negatywnych skutków i sprostanie
wyzwaniom, które stawia nam aktualny stan otaczającej nas
rzeczywistości. Konieczne jest uświadomienie sobie przez organy
decyzyjne, iż każde ich posunięcie wywiera w mniejszym lub większym
stopniu wpływ na środowisko35. Wnikliwa analiza, krytyczne spojrzenie
na precyzyjnie i jasno sformułowane raporty uwzględniające właśnie
wspomniany wpływ pozwolą znaleźć źródła, a tym samym sposoby na
eliminacje problemu w danym przypadku. Podmioty powinny działać
proekologicznie, zgodnie z zasadą przezorności 36, przy czym nie tylko
przestrzegać uchwalonych praw, ale i w szerszym stopniu przyjąć
odpowiedzialność za otoczenie. Aktywność ta powinna ujawnić się już na
etapie projektowania oferowanego później produktu, powinna być obecna
na każdym etapie prowadzonej działalności. Założenie ograniczenie
ingerencji w środowisko powinno znaleźć się w strategiach i politykach
długoterminowych, jednak niezbędna jest też gotowość – m.in. finansowa
– do redukcji skutków, szczególnie w sytuacjach awaryjnych. Norma
uwzględnia także ocenę postępowania przez pryzmat realizacji zasady
zrównoważonego wykorzystania zasobów. W celu poprawy efektywności
jej stosowania zaleca sprawdzenie i ewentualną poprawę w zakresie
energooszczędności, ochrony wody i dostępu do nie, efektywnego
wykorzystywania materiałów oraz zminimalizowania zapotrzebowania
produktu na zasoby37. I tu ponownie – konkretne warunki i poziom ingerencji w środowisko powinny być dla każdego biznesu punktem
odniesienia, do którego przyporządkowane powinny być odpowiednie
zalecenia.
W obszarze uczciwych praktyk operacyjnych norma wskazuje na
potrzebę analizy etycznego postępowania organizacji w kontaktów
z innymi podmiotami. Konieczne jest więc spojrzenie na interakcje
z szerokiej perspektywy – na powiązania z organami rządowymi,
partnerami, dostawcami, wykonawcami, klientami, NGOs czy
konkurentami. Co do konkretnych zagadnień właściwe wydaje się
wyodrębnienie poziomu zapobiegania naruszeniom stanu uczciwej
konkurencji. Stan ten, sam w sobie jest motorem rozwoju, chęci
35

A. Kisil, Zarządzanie…, s. 99.
United Nations Conference on Environment and Development: Rio
Declaration on Environment and Development. 1992.
37
PN-ISO 26000, s. 58.
36
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ulepszania oferowanych produktów czy usług, szukania nowych
rozwiązań w odpowiedzi na rosnące potrzeby i wymagania klientów 38.
Aby stan ten został nie zachwiany zaleca się działanie zgodne
z istniejącymi przepisami, uwzględnianie mechanizmów ograniczających
ewentualne naruszenia uczciwej konkurencji, wspierających inicjatywy
na rzecz jej umocnienia oraz poszanowania własności. Konieczne jest
zatem działanie skonsolidowane, aplikowanie przy tym ogólnych zasad
proponowanych przez twórców normy – zasady przejrzystości czy
przestrzegania norm etycznych w stosunku do innych podmiotów.
Pomocne jest też zwalczanie wszelkich przejawów korupcji, która
istotnie oddziałuje na uczciwą konkurencję, swobodę wymiany dóbr, co
w konsekwencji prowadzi do degradacji poziomu rozwoju społecznego39.
Ostatnim obszarem, w perspektywie którego zalecana jest ocena
stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu są zagadnienia
konsumenckie 40 . Jest to temat istotny, głównie ze względu na fakt, iż
przedsiębiorca oferując dany produkt czy usługę konsumentowi, obliguje
się do spełnienia wobec niego pewnych obowiązków. Aktywność
skierowana na konsumenta, czyli przede wszystkim na osobę, dokonującą
zakupów do celów prywatnych, powinna być przejrzysta i uczciwa.
Społeczna odpowiedzialność biznesu w tym obszarze związana jest
głównie ze stosowaniem sprawiedliwych. praktyk marketingowych –
przedsiębiorca zobowiązany jest do udzielenia prawdziwych rzetelnych
informacji o swojej ofercie oraz z uczciwymi praktyki dotyczące umów –
które przewidują zrozumiałe dla klientów postanowienia i warunki ich
zawarcia41. Niedopuszczalna jest sytuacja choć częściowego ograniczenia
samodzielności w podejmowaniu decyzji konsumentów, zawsze powinna
być ona świadoma i dobrowolna. Kolejnym zagadnieniem poruszanym
przez normę jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumenta – firma
uwzględniająca zasady CRS powinna brać odpowiedzialność za
produkcję, wytwarzanie czy dostarczanie produktów spełniających
wymogi określone w poszczególnych przepisach, które nie powodują
ryzyka powstania jakiegokolwiek rodzaju szkody, a także uwzględniać
zasadę zrównoważonej konsumpcji. Norma opiera się na wytycznych

38

ISO 26000, s. 61.
J. Klimek, Społeczna…, s. 57.
40
PN-ISO 26000, s. 65.
41
E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2004, s. 127.
39
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ONZ w sprawie Ochrony Konsumentów42, zawierających postanowienia,
co do podstawowych zagadnień konsumenckich i zrównoważonej
konsumpcji. W ocenie nie bez znaczenia są także reakcje na powstałe
szkody – efektywność i sprawiedliwość rozwiązywania sporów
z konsumentami oraz funkcjonowanie mechanizmów zapobiegającym
naruszeniom ich praw w postaci możliwości zwrotu towaru zakupionego
na odległość, czy reklamacji w przypadku wadliwości produktu43.
Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście normy ISO
26 000 jest więc odpowiedzialnością organizacji za wpływ jej decyzji
i działań na społeczeństwo i środowisko, rozpatrywaną w kontekście
zasad i praktyk odnoszących się do CRS w stosunku do kluczowych
obszarów odpowiedzialności. Głównym założeniem, które zostało
w pełni zrealizowane było sformułowani wytycznych dla formuły
społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorczości (Guidance on social
responsibility). Twórcy, dostrzegając potrzebę zachęcenia biznesu do
partycypacji w działaniach CRS, opracowali ten właśnie dokument,
ułatwiający dostęp do skondensowanej wiedzy. Poza omówioną wyżej
problematyką Standard zawiera także wytyczne dotyczące wdrażania
i promowania zachowania odpowiedzialnego biznesu, identyfikowania
i angażowania interesariuszy czy komunikowania zobowiązań i osiągnięć
w dyskutowanym zakresie. Analizując przedstawione w normie zalecenia
dojść można do wniosku, iż we współczesnych warunkach prowadzenia
działalności gospodarczej nastawionej na długoterminowy sukces
niezwykle istotne jest podejmowanie inicjatyw wypełniających założenia
tego międzynarodowego standardu. Wciąż pozostaje to jednak nie lada
wyzwaniem i wymaga strategicznego, kompleksowego podejścia. To jak
wielu firmom udaje się wdrożyć zasady pozostaje kwestią do
rozstrzygnięcia. W Polsce, głównie w przedsiębiorstwach małej skali,
problem odpowiedzialności biznesu jest często nawet nierozpoznany,
a nawet jeśli, idea społecznej odpowiedzialności pojawia się w ich
praktykach bywa spłycana i brak jej tej istotnej systemowości 44. Potrzeba
42

United Nations (UN): United Nations Guidelines for Consumer Protection,
UN Doc. No.A/C.2/54/L.24.
1999.
43
M. Bernatt, Społeczna…, s. 168.
44
M. Chojnacka, Założenia społecznej odpowiedzialności biznesu w
architekturze współczesnego otoczenia, [w:] Społeczna odpowiedzialność
biznesu, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego nr 4 (red. J. Rossa, M.
Chojnacka), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w
Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 58.
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wtedy głębokiej analizy i rzetelnej oceny stanu funkcjonowania,
w czym w znacznej mierze mogą pomóc wytyczne normy ISO 26 000.
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Efektywna działalność gospodarcza w sektorze
farmaceutycznym w dobie zakazu reklamy
Effective economic activity in the pharmaceutical sector in the era
of the ban on advertising

Abstrakt
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia przedsiębiorcom
swobodę podejmowania, prowadzenia i zakończenia działalności
gospodarczej. Nie jest to jednak prawo bezwzględne. Jednym
z ograniczeń jest zakaz reklamy w obszarach prawnie uregulowanych.
Nasuwa się pytanie więc czy powyższa swoboda może być ograniczona
przez inne ustawy. Tak, bowiem ograniczenia w tym zakresie zgodnie
z brzmieniem art. 22 Konstytucji RP, mogą być wprowadzane tylko
w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.
Powyższe ograniczenie ma więc znaczenie w sektorze farmaceutycznym,
uwagi na jego szczególny charakter. Zgodnie bowiem z art.94 a ustawy
prawo farmaceutyczne, zabroniona jest reklama aptek i punktów
aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja
o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.
Słowa kluczowe:
prawo farmaceutyczne, reklama aptek, zakaz reklamy aptek
Abstract
The Constitution of the Republic of Poland provides
entrepreneurs the freedom to undertake, conduct and close business. This
is not absolute law. One of the restrictions is the ban on advertising in the
areas legally regulated. The question is whether the above freedom may
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be limited by other laws. Yes, the restrictions in this regard, in line with
Art. 22 of the Constitution of the Republic of Poland can only be
introduced by way of a law and only because of an important public
interest. The above limitation is therefore of importance in the
pharmaceutical sector, given its special character. According to Article 94
of the Pharmaceutical Law, advertising of pharmacies and pharmacies
and their activities is prohibited. It is not an ad showing location and
hours of operation of a pharmacy or pharmacy.
Key words:
Advertising ban, pharmaceutical law, advertising a pharmacy

Wstęp
Współcześnie w dobie gospodarki rynkowej, nie bez powodu
istnieją zasady które stanowią założenia fair play w zakresie obrotu
gospodarczego. Powyższe kwestie mają zastosowanie do przemysłu
farmaceutycznego, którego ograniczenia także dotyczą. Należy więc
pamiętać, iż żeby misję pomocy pacjentom realizować, konieczne jest
odpowiednie zarządzanie apteką czy punktem aptecznym. Z uwagi na
rolę apteki i szczególny charakter oferowanych produktów, samo
założenie apteki jest czynnością bardziej skomplikowaną niż założenie
zwykłej działalności gospodarczej. Zwykłej w znaczeniu takiej, dla której
ustawa nie przewiduje reglamentacji w formie zezwoleń, koncesji czy
wpisu do rejestru działalności regulowanej. Konieczne jest bowiem
uzyskanie zezwolenia właściwego Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego1.
Funkcjonowanie apteki wpisuje się w model gospodarki
istniejący w danym kraju. Współcześnie istniejącym modelem, jest
system gospodarki rynkowej. Przykładem jest rynek konkurencji, który
charakteryzuje się istnieniem dużej ilości małych podmiotów, których
działania zmierzają do sprostania oczekiwaniom pacjentów. Żadna
apteka, czy hurtownia w powyższym systemie nie ma pozycji
dominującej na rynku właściwym. Wynika to z regulacji prawnej,
dotyczącej zakazu nadużywania pozycji dominującej, oraz porozumień
dotyczących koncentracji, których obowiązek zgłoszenia wynika
1

Art.99 ust.2 Ustawy z dnia 6 IX 2001 roku prawo farmaceutyczne (Dz. U. z
2016r., poz. 2142, tekst jedn.).
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z przepisów ustawy2. Model ten ma więc charakter wyłącznie teoretyczny. W praktyce gospodarka w tym przedmiocie nie działa w ten
sposób, nie jest to też model który jest akceptowalny na rynku produktów
leczniczych. Sektor ten charakteryzuje się bowiem tym, ze jeden pacjent
może nie skorzystać z porad lekarza czy tez nie zakupić leków, a inna
osoba będzie od nich uzależniona przez całe życie. Rynek ten więc jest
uzależniony od wielu czynników, jak choroba, czy epidemia. Z praktyki
wynika ze model gospodarki rynkowej jest skuteczny, jest jednak
uzależniony od krajowych regulacji, jak np. ilość mieszkańców na jedną
aptekę. Rynek farmaceutyczny nie pozostaje ponadto poza regulacjami
i wpływem systemów polityczno prawnych. Jest to widoczne na tle
najnowszej nowelizacji przepisów ustawy prawo farmaceutyczne3.
To czy wprowadzone zmiany przepisów są właściwe –
uzależnione jest od punktu widzenia, ale zmiany służą mikro i małym
przedsiębiorcom, ograniczając działalność aptek sieciowych. Nowelizacja
ogranicza zakładanie nowych aptek sieciowych, ale pozwala zbudować
silną pozycję tych, które już istnieją na rynku, budzi więc kontrowersje
na płaszczyźnie ograniczenia konkurencji na rynku. Celem mojej pracy
jest więc ukazanie funkcjonowania apteki i podstaw prawnych jej
działalności, z jednoczesnym uwzględnieniem zakazu reklamy zwartych
w ustawach o ochronie konkurencji konsumentów, o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji czy zakazów zawartych w ustawie prawo
farmaceutyczne.
Prawne aspekty prowadzenia apteki
Jeżeli mowa o kwestiach prawnych, ustawy przewidują, że prawo
do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
posiada: farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu
prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółka jawna lub
spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie
prowadzenie aptek i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie
farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu. Ponadto, ustawa
przewiduje, że jeden farmaceuta lub spółka, w które farmaceuci decydują
o sprawach spółki, może prowadzić lub kontrolować maksymalnie cztery
2

Ustawa z dnia 16 II 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2017r., poz. 229, tekst jedn.).
3
H. Mruk, M. Michalik, T. Barałkiewicz, Apteka jako mikroprzedsiębiorstwo,
[w:] H. Mruk, M. Michalik, T. Barałkiewicz, Marketingowe zarządzanie apteką,
Warszawa 2011, s. 17-19.
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apteki4. Skąd postulat czterech aptek? Bowiem przyjęto iż przy tej liczbie
aptek farmaceuta może efektywnie sprawować nadzór nad udzielaniem
usług we wszystkich aptekach. Jednak kwestią kontrowersyjną okazał się
zapis który zakłada, że zezwolenie może być wydane, gdy na dzień
złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, liczba mieszkańców w danym
mieście, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi co
najmniej 3000 osób a odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki
do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona od wejścia
do apteki w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów2. Z punktu
widzenia prowadzenia działalności gospodarczej jest to pewne
ograniczenia, bowiem rynek aptek w mniejszych miejscowościach jest
bardzo rozbudowany i nie pozwala na swobodny wybór miejsca, gdzie
powyższa działalność będzie prowadzona.
Pojęcia reklamy
Pewne kontrowersje budzi zakaz reklamy aptek. Zgodnie bowiem
z art.94 a ustawy z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne 5 ,
zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich
działalności. Powyższy przepis ma charakter szczególny w stosunku do
ustaw regulujących kwestie konkurencji na rynku, co będzie
przedmiotem moich rozważań. Należy odróżnić wyraźnie w tym miejscu
zakaz reklamy aptek od zakazu reklamy produktów leczniczych.
Całkowity zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych został
wprowadzony ustawą o refundacji leków, środków specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która
przepisem art. 60 pkt 7, zmieniła brzmienie art.94a ustawy prawo
farmaceutyczne6. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Zabroniona jest ponadto,
reklama placówek obrotu poza aptecznego i ich działalności odnosząca
się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. Wojewódzki
inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów
aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego. W razie stwierdzenia
naruszenia powyższego zakazu wojewódzki inspektor farmaceutyczny
4

Art.1-2 Ustawy z dnia 7 IV 2017 roku o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2017r., poz. 1015, z dnia 25 maja 2017, akt jednorazowy).
5
Art.94a ustawy prawo farmaceutyczne.
6
Ustawa z dnia 12 V 2011 roku o refundacji leków, środków specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016r., poz.
2016r,. poz. 1536, tekst jedn.).
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nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy.
Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto, art.94a
ust.1a ustawy stanowi iż zabroniona jest reklama placówek obrotu
pozaaptecznego ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych
lub wyrobów medycznych. Z przedstawionego porównania wynika, że
w stosunku do brzmienia art.94a sprzed dnia 1 stycznia 2012r. zakaz
reklamy został rozszerzony zarówno pod względem przedmiotowym jak
i podmiotowym7.
Ustawodawca nie zdefiniował terminu ,,reklama aptek” stąd
pojawiają się liczne wątpliwości co do definicje legalnej, z jakiej należy
korzystać. Celem zrozumienia istoty reklamy, oraz jasnego rozróżnienia
takiej która jest dozwolona prawem, a reklamy nieuczciwej bądź
zakazanej, konieczne jest literalne wyjaśnienie czym reklama jest, oraz
jakie definicje legalne przewidują ustawy regulujące kwestie konkurencji.
Zgodnie z Encyklopedią PWN reklama to rodzaj komunikowania
perswazyjnego, który obejmuje techniki i działania podejmowane w celu
zwrócenia uwagi na produkt, usługę czy też ideę. Obecnie reklama
spełnia funkcje: prezentacji, kształtowania popytu, tworzenia
i utrzymywania rynków zbytu.
Reklama, z założenia jawna, subiektywna, posługuje się
środkami wizualnymi oraz audio akustycznymi. W krajach o rozwiniętej
gospodarce reklama jest zjawiskiem powszechnym, wydatki na nią
stanowią znaczny odsetek nakładów przedsiębiorcy8. Z uwagi na fakt iż
oceny reklamy, dokonywać będę przez pryzmat ustaw konkurencyjnych,
a warunkiem sine qua non dziedzinie reklamy zewnętrznej jest
wykonywania czynności i usług, koniecznym jest zdefiniowania pojęcia
czynności w odniesieniu do działalności gospodarczej. Czynami
działalności gospodarczej są więc takie zachowania, które mogą mieć
wpływ na bieżące i przyszłe wyniki prowadzonej działalności, ale także
na interesy klientów bądź konkurentów. Dla porównania definicja
reklamy zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji brzmi: reklamą jest
przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub
prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania

7

Art.94a ustawy prawo farmaceutyczne.
Oficjalna strona internetowa Encyklopedii PWN,
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/reklama;3966917.html, dostęp 22.06.2017.
8
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z towarów lub usług. Reklamą jest także autopromocja 9. Kodeks etyki
reklamy stanowi natomiast iż reklama to przekaz zawierający
w szczególności informację lub wypowiedź, najczęściej o odpłatnym
charakterze towarzyszący czyjejkolwiek działalności, której wyłącznym
celem jest zwiększenie zbytu konkretnych produktów, promocja innej
formy korzystania z nich lub osiągnięcie innego pożądanego efektu 10 .
Natomiast ustawa prawo farmaceutyczne będące przedmiotem
powyższych rozważań stanowi, iż reklama produktu leczniczego to tego
rodzaju działalność, która polega na informowaniu i zachęcaniu do
stosowania produktu leczniczego i która ma jednocześnie na celu
zwiększenie liczby przepisywanych recept, jak też dostarczania,
sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych11. Jak widać na tle powyższych ustaw, definicję mają zbliżony charakter. Rozpatrując kwestie
dopuszczalności stosowania praktyk rynkowych w dziedzinie reklamy,
główny nacisk należy jednak kłaść ma odbiór, z jakim reklama spotyka
się u przeciętnego odbiorcy, bowiem podstawową cechą reklamy jest jej
publiczność, jednostronność i komercyjność. Głównym celem reklamy
nie jest przedstawienie obiektywnych informacji, a skłonienie konsumenta do zakupu. Zadaniem reklamy jest więc skuteczne zwrócenie
uwagi na określone towary czy usługi, dlatego pod tym kątem należy
oceniać wszelkie przekazy reklamowe12.
Kiedy brak jest definicji legalnej w danej ustawie, warto
odszukać powyższych pojęć w orzecznictwie czy doktrynie. Wielokrotnie
wypowiadał się w tym przedmiocie sąd administracyjny. Zgodnie
z wyrokiem z dnia 20 września 2010, VI SA/Wa, 838/10 za reklamę
apteki należy uznać wszelką działalność polegającą na informowaniu
i zachęcaniu do zakupu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego
w danej aptece lub punkcie poza aptecznym, mające na celu zwiększenie
ich sprzedaży. Zgodnie z tym brzmieniem za reklamę działalności apteki
uznano także wręczanie bonów rabatowych13.

9

Art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 29 XII 1992r.o radiofonii i telewizji (Dz. U. z
2016r., poz. 639).
10
Art.3lit.a Kodeksu Etyki Reklamy, https://www.radareklamy.pl/kodeks-etykireklamy,dostęp, 22.06.2017.
11
Art.52 ust.1 Ustawy prawo farmaceutyczne.
12
Monika Kwiatkowska, Prawo farmaceutyczne poradnik dla aptek, Warszawa
2013,s. 197-200.
13
Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 września 20104 roku,
LEX SA/Wa 838/10, dostęp 15.06.2017.
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Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie w wyroku z 1 kwietnia 2008 r., VII SA/Wa 1739/07
w którym za reklamę uznał działanie mające na celu zachęcenie
potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub skorzystania
z określonych usług. Podstawowym elementem reklamy będzie więc
zamiar przyciągnięcia potencjalnych klientów 14 . Trzeba podkreślić iż
definicje te zostały zdefiniowane przez sądy na podstawie
nieobowiązującego już brzmienia art.94a ustawy prawo farmaceutyczne,
ale z uwagi na to iż poprzednie jak i obecnie brzmienie nie zawiera
definicji legalnej reklamy, orzeczenia odnoszące się do niej wydane na
podstawie tego poprzedniego porządku prawnego, uznać należy za
aktualne. Niektórzy prawnicy twierdzą,
że zasadne jest wąskie
rozumienie pojęcia reklama. Przeciwnicy zakazu reklamy aptek
argumentują między innymi, że apteki oferują nie tylko produkty
lecznicze, ale także suplementy diety czy kosmetyki które są dostępne
również sklepach, a te nie są objęte zakazem reklamy swojej działalności.
Dlatego tez zakaz reklamy stawia apteki w sytuacji nierównej
konkurencji15. Punktem wyjścia dla analizy normy, powinno być założenie, że reklamą jest wszystko to, co nie jest informacją o lokalizacji i
godzinach pracy apteki lub punktu.
Swoboda działalności gospodarczej a zakaz reklamy
Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej to gwarancja
zapewniona aktem najwyższej rangi, bowiem Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku w ramach powyższej
swobody przewiduje prawo do reklamy ale w granicach określonych
prawem. Granicami takimi jest między innymi ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji czy ustawa przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym. Nasuwa się pytanie więc, czy powyższa swoboda
może być ograniczona przez inne ustawy jak np. prawo farmaceutyczne.
Tak, bowiem ograniczenia w tym zakresie zgodnie z brzmieniem art. 22
Konstytucji RP, mogą być wprowadzane tylko w drodze ustawy i tylko
ze względu na ważny interes publiczny16. Zasada wolności działalności
14

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1
kwietnia 2008 roku, LEX VII SA/Wa, 1739/07, dostęp 15.06.2017.
15
PKPP Lewiatan, Zakaz reklamowania aptek niekonstytucyjny,
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/PKPP-Lewiatan-zakazreklamowania-aptek-niekonstytucyjny,116107,14.html, dostęp 20.06.2017.
16
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 roku (Dz. U. z
1997r., Nr 198, poz. 483, ze zm.).
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gospodarczej implikuje prawo do podjęcia wszelkich działań
ukierunkowanych na realizację podmiotowego prawa do wolności
działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, iż tego rodzaju działania nie
mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, z zasadami
uczciwej konkurencji, z dobrymi obyczajami oraz ze słusznymi
interesami konsumentów17.
Regulacje prawne dotyczące działalności reklamowej nie
stanowią w Polsce jednolitego zbioru bowiem odpowiednie przepisy
znajdują się w szeregu ustaw. Brak jest generalnego spójnego systemu,
co wnioskujemy między innymi z samego faktu iż brak jest definicji
reklamy, mimo że w co najmniej trzech ustawach konkurencyjnych
kwestie reklamy są poruszane. Podstawowe znaczenie dla odpowiednich
ocen ma ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawierająca
artykuł wskazujący, na te treści czy formy reklamy, które ustawodawca
uznał za naruszające pożądane stosunki rynkowe. Przepis ten, czyli art.16
ustawy, wskazuje zakazy stanowiące podstawę dla wyeliminowania
z przestrzeni publicznej takich reklam, które mogą stanowić przejaw
dyskryminacji, w różnych tego aspektach. Jednakże ze względu na
zasady przyjęte w tej ustawie dla dochodzenia roszczeń, a mianowicie
legitymację czynną posiadają wyłącznie inni przedsiębiorcy. Jednostka
dotknięta taką praktyką ma ograniczone możliwości wystąpienia na drogę
sądową 18 . Kolejna grupa przepisów, która ewentualnie ma charakter
ochronny w omawianym zakresie, znajduje się w ustawie o radiofonii
i telewizji. Egzekwowaniem odpowiednich zobowiązań należy do
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jednostka ma w tym zakresie
jedynie uprawnienia inicjujące odpowiednie procedowanie, poprzez
zwrócenie uwagi Krajowej Rady na treści dyskryminujące. Ustawa
zawiera szereg zakazów i ograniczeń dotyczących emisji reklam, art. 18
ust.1. o treści: audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań
sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów
sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie
mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących
ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość.

17

K. Strzyczkowski, Konstytucyjna zasada, s. 21.
Ustawa z dnia 16 IV 1993 roku o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003r., Nr 153, poz.1503, ze zm.).
18
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Jak widzimy, przepis ma charakter nieostry i wymaga indywidualnej
interpretacji w konkretnym przypadku19.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera
najbardziej generalny zakaz prowadzenia nieuczciwej reklamy,
znajdujący zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców i wszystkich
produktów. Zobowiązanie do zapewnienia przez państwo polskie
ochrony przeciw czynom nieuczciwej konkurencji zawiera art. 10
Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883 roku20.
Za czyny takie uznano każdy akt konkurencji sprzeczny z uczciwymi
zwyczajami w dziedzinie przemysłu i handlu. W krajowym porządku
ochronie uczciwości obrotu służy przede wszystkim wskazana powyżej
ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Akt ten ma zapobiegać
zakłócającym uczciwe stosunki rynkowe czynom, wskazując
przykładowo działania niedozwolone.
W części szczegółowej ustawy ujęto szereg czynów
niedozwolonych. Wśród nich wyłącznie do reklamy odnosi się art.16
w brzmieniu: czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest
w szczególności: 1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi
obyczajami lub uchybiająca godności człowieka, 2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co
do nabycia towaru lub usługi, 3) reklama odwołująca się do uczuć
klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub
łatwowierności dzieci, 4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania
towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji, 5) reklama,
która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności
przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych,
przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie
technicznych środków przekazu informacji. Wymieniony w przywołanym przepisie katalog deliktów nieuczciwej czy zakazanej reklamy nie
jest katalogiem zamkniętym, lecz obejmuje działania najbardziej
zagrażające uczciwej konkurencji21.

19

Ustawa z dnia 29 XII 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016r.,
poz.639, tekst jedn.).
20
Akt Sztokholmski z dnia 20 III 1883 roku (Dz. U. z 1975r., poz. 51. ze zm.).
21
E.Nowińska, Dyskryminacja w reklamie. Seksizm to nie podziw dla urody, to
dyskryminacja,
http://ptpa.org.pl/site/assets/files/publikacje/opinie/Opinia_dyskryminacja_w_re
klamie.pdf, dostęp 20.06.2017.
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Zakończenie
Prowadzenie zakazanych praktyk w zakresie reklamy aptek jest
stosunkowo najliczniejsze wśród aptek sieciowych, bowiem to one
dysponują odpowiednimi środkami i infrastrukturą techniczną by
reklamować swoją aptekę w sposób otwarty. Wbrew temu co mogłoby
się wydawać, stosowanie takich praktyk może mieć jednak poważne
konsekwencje dla przedsiębiorcy, może to bowiem stanowić podstawę do
obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia nie danej aptece, ale wszystkim
aptekom prowadzonym przez przedsiębiorcę dopuszczającego się
zakazanych praktyk. Jeżeli jest to reklama jednorazowa i krótkotrwała, to
wówczas art. 94a, art. 103 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 129b ust. 1 ustawy prawo
farmaceutyczne 22 wydaje się być odpowiednim narzędziem do jej
zwalczania. Zdarzają się jednak i takie sytuacje, w których reklamowanie
aptek jest jednocześnie deliktem konkurencyjnym, tzn. czynem
nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, który narusza lub zagraża
interesowi innego przedsiębiorcy prowadzącego aptekę23. Czy powyższe
regulacje w odpowiednim stopniu działają prewencyjnie i odstraszająco?
Jest to kwestia, która wymaga oceny i z uwagi na szczególny charakter
działalności gospodarczej jaką jest prowadzenie apteki, zawsze będzie
budziła kontrowersje, szczególnie z uwagi na to, iż zakaz reklamy aptek
oznacza poważne straty również dla pacjentów. Interpretacja ustawy
spowodowała, że zakazane są programy propacjenckie, obniżające ceny
leczenia, takie jak przeznaczony dla osób starszych program „60+”.
W ocenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego jedną z form reklamy
są programy lojalnościowe, ponieważ zapewniają nie tylko podniesienie
sprzedaży i często osłabienie pozycji konkurencji, ale i bezpłatną
reklamę, gdyż przyciągają klientów do konkretnych aptek zachęcając ich
w ten sposób do nabywania produktów leczniczych24.

22

Art.94a, art.103, art. 129b ustawy prawo farmaceutyczne.
P.Sedlak, Łamanie zakazu aptek ,,dyskryminuje’’ do ich prowadzenia,
http://www.rynekaptek.pl/prawo/lamanie-zakazu-reklamy-aptek-quotdyskwalifikuje-quot-do-ich-prowadzenia,7983.html, dostęp 21.06.2017.
24
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 IV
2013r., LEX VI SA/Wa 2617/12, dostęp 05.07.2017.
23
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Oliwia Tybor
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Koncentracja przedsiębiorców – sposób na efektywną
działalność gospodarczą czy ograniczenie konkurencji
na rynku?
Concentration of entrepreneurs – the way to effective economic
activity or restriction of competition on the market?

Abstrakt
Koncentracja i zdobywanie pozycji dominującej na rynku
właściwym są dozwolone, ponieważ mają pozytywny wpływ na rozwój
gospodarki, ale prawa jednej ze stron kończą się tam, gdzie zaczynają
prawa drugiej strony. Ustawa reguluje, jakie działania będą stanowiły
koncentrację i wymagają zgody Prezesa Urzędu ds. Konkurencji
i Konsumentów. Ustawodawca wprowadza jednak pewne wyjątki
zgodnie z zasadą rozsądku kiedy to pomimo zaistnienia ustawowych
warunków działania przedsiębiorcy nie będzie wymagało zgody Prezesa
Urzędu.
Słowa kluczowe:
koncentracja, konkurencja na rynku, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Abstract
Concentration and gaining dominance are permitted because they
have a positive influence on the market, but the rights of one side end up
where the rights of the other are beginning. The law regulates what
actions will constitute requires the consent of the president of the
competition authority and consumers for the concession in the cases
indicated in the law. However, the legislator introduces certain exceptions
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according to the rule of thumb where, despite the existence of statutory
conditions, the entrepreneur's activity will not require the consent of the
President of the Office.
Key words:
Concentration, competition, President of UOKiK

Wstęp
Koncentracje w sensie ekonomicznym mają na celu zmiany
strukturalne na rynku. Zarówno koncentracja czy uzyskanie pozycji
dominującej jest dozwolone i wpływa pozytywne na rynek, jednak prawa
jednej strony kończą się tam gdzie zaczynają się drugiej. Zgodnie z tą
maksymą ustawodawca uregulował powyższe kwestie celem zakazania
praktyk, które konkurencję mogą ograniczać. Zasadniczym celem prawa
koncentracji jest zapewnienie skutecznego rozwoju ale i ochrona
współzawodnictwa pomiędzy podmiotami rynkowymi. Ochrona tym
zakresie jest istotna z uwagi na same początki gospodarki rynkowej
w Polsce, kiedy to dominowały wielkie państwowe przedsiębiorstwa.
Rynek miał strukturę monopolową. Tylko w niewielkich obszarach
dostrzec można było elementy koncentracji. Poszczególne firmy maja
niewielki udział w rynku, a ich wpływ na ceny jest nieznaczny. Polski
rynek kształtuje więc cały czas od przemian w 1989 r. swoją
konkurencyjna strukturę. Szeroka regulacja w tym zakresie jest więc
konieczna, ale czy zawsze wspomaga konkurencję a co z tym idzie
rozwój gospodarczy, czy może w pewnych aspektach jest niejako
hamulcem dla zmian?1. Ustawodawca w ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów ustanawia materialny zakaz praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów, który jednak jest o tyle specyficzny, że
w znaczącym zakresie operuje on odesłaniami do licznych ustaw szeroko
rozumianego prawa konsumenckiego. Materialna regulacja ochrony
konsumentów ma zatem charakter jedynie ramowy2.

1

Henryka Bochniarz, Konkurencja jako fundament gospodarki rynkowej, [w:]
Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, pod red.
Dr Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel, Warszawa 2010, s.395.
2
T. Skoczny, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz.,
wyd.2, 2014.
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Istotną rolę odgrywa więc regulacja której podstawę odnajdujemy
w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów. Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny światowy
obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość
1 000 000 000 euro lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość
50 000 000 euro. Obowiązek zgłoszenia koncentracji dotyczy zamiaru
połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, przejęcia przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych,
udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej
kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub
więcej przedsiębiorców, utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego
przedsiębiorcy, nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego
przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót
realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej równowartość 10 000 000 euro3.
Ochrona prewencyjna
Regulacja kwestii konkurencji ma na celu zapewnienie
prewencyjnej ochrony. Jednak aby lepiej zrozumieć czy dane działanie
ma charakter prewencyjny konieczne jest odesłanie do definicji.
Niezbędna jest tu analiza językowa, bowiem podobnie jak słowo
konkurencja, prewencyjna ochrona nie posiada definicji legalnej
w obowiązujących aktach prawnych. W powszechnej opinii pojęcie
prewencyjna ochrona utożsamiana jest z szeroką grupą zachowań,
których celem jest zabezpieczenie i ochrona4. Zgodnie z definicja zaczerpniętą z Encyklopedii PWN ochrona to zabezpieczenie przed czymś

3

Ustawa z dnia 16 II 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2017, poz. 229).
4
J. Marecki, Zarys teorii kontroli gospodarczej, Warszawa 1989, s.128.
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niekorzystnym, złym lub niebezpiecznym5, natomiast prewencja to zapobieganie naruszaniu norm prawnych6.
Prewencyjne środki ochrony, bowiem to tutaj przyporządkujemy
prawo publiczne gospodarcze i regulacje będące przedmiotem mojej
pracy, mogą przyjąć postać zakazów, nakazów czy nawet doradztwa.
Częstym elementem nadzoru prewencyjnego w tej gałęzi jest
uzależnienie legalności od określonych zachowań i prawa dokonania
kontroli prewencyjnej. Wszystkie te działania potwierdzają że prewencja
w prawie nadzoru najczęściej występuje w prawie administracyjnym7.
Wspólną cechą wszystkich instytucji prewencyjnych jest to, iż
ich działanie ma charakter uprzedzający. W obrębie prawa będzie to
uprzedzenie naruszenia określonych przepisów. Prewencję należy więc
rozumieć także jako weryfikację przepisów pod względem ich realizacji.
Nie należy jej jednak utożsamiać z kontrolą, bowiem w tej kwestii
działania mają co do zasady charakter następczy, a normy uznane za
prewencyjne takiego charakteru nie mogą posiadać. Kolejnym
charakterystycznym elementem jest pewna odległość czasowa działań
zapobiegawczych. Działania prewencyjne mają więc zwykle dwa
elementy uprzedmiotowujące sposób ich prowadzenia. Pierwszy jak już
podejmowałam powyżej to kwestia czasu, drugi natomiast charakteru
działania. Ostatnim elementem koniecznym do
ustalenia pojęcia
prewencji jest wskazanie granic tej instytucji. Śmiało można uznać, iż
wspólną cechą działań prewencyjnych w różnych dziedzinach prawa jest
brak ścisłości w zakresie granic. Podstawą do ustalenia będzie
bezapelacyjnie ochrona konstytucyjnych praw i wolności 8. Konstytucja
Rzeczypospolitej polskiej w art. 31 ust. 3 wskazuje iż wszelkie
ograniczenia ustawowe mogą być ustanowione gdy są konieczne dla
ochrony wolności i praw innych osób. Nie sposób nie wspomnieć
ponadto o art. 22 Konstytucji RP który odnosi się bezpośrednio do
kwestii swobody działalności gospodarczej i ograniczeń, na które
konstytucja zezwala tylko w formie ustawy i tylko z uwagi na ważny

5

Oficjalna strona internetowa Encyklopedii PWN,
sjp.pwn.pl/sjp/ochrona;2492479.html, [dostęp 20.06.2017].
6
Oficjalna strona internetowa Encyklopedii PWN,
sjp.pwn.pl/sjp/prewencja;250810.html, [dostęp 20.06.2017].
7
Jan Olszewski, Nadzór nad koncentracją przedsiębiorców jako forma prewencyjnej ochrony konkurencji, Rzeszów 2004, s.48.
8
Ibidem, s. 57.
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interes społeczny 9 . Proces tworzenia instytucji prewencyjnych w ustawach antymonopolowych realizowany jest poprzez tworzenie przepisów,
które pozwalają na podejmowanie działań jeszcze przed tym jak dojdzie
do naruszenia przepisów, albo doskonalenie przepisów które już istnieją,
poprzez dostosowanie ich do zmieniających się realiów i praktyk.
Dlatego też instrumenty prewencyjnej ochrony konkurencji możemy
podzielić na działania sensu stricto, czyli działania o charakterze
indywidualnym i bezpośrednim i sensu largo, które analogicznie
posiadają charakter generalny i działają pośrednio10.
Formy koncentracji
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 12 ust.2 pkt
1 wskazuje jako koncentrację:
- połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców.
W przypadku spółek przyjmie formę fuzji, czyli formę łączenia znaną
w prawie spółek handlowych. Działanie to ma na celu utworzenie
zupełnie nowej spółki, na którą przechodzi majątek ze wszystkich spółek
podlegających połączeniu. Charakteryzuje się dobrowolnością działania,
bowiem stan ten zgłaszany jest przez wszystkich, którzy maja podlegać
połączeniu, oraz równorzędnością, ponieważ na etapie połączenia brak
jest kontroli jednej spółki nad drugą, bowiem stają się jednym
podmiotem. Artykuł 492 ustawy kodeks spółek handlowych wskazuje, iż
spółki osobowe mogę ulegać połączeniu, ale spółka osobowa nie może
być spółką przejmującą oraz nowo zawiązaną, oraz spółki osobowe mogą
połączyć się tylko poprzez zawiązanie spółki kapitałowej11,
- przejęcie kontrolne. Polega na przejęciu kontroli nad częścią bądź
całym przedsiębiorcom. Najczęściej odbywa się poprzez tworzenie
holdingów. Holding jest to formą współpracy co najmniej dwóch
podmiotów gospodarczych. Działalność takich podmiotów jest nakierowana na maksymalizację zysków. W skład holdingu mogą wchodzić

9

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2IV 1997 roku (Dz. U. z 1997, Nr
198, poz. 483).
10
J. Olszewski, Nadzór nad koncentracją…, s.63.
11
Ustawa z dnia 15IX 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016,
poz. 1578)
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wyłącznie spółki kapitałowe. Przejęcie może mieć charakter bezpośredni
bądź pośredni oraz może nastąpić w dowolnej formie12,
- utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy. Powyższy
przedsiębiorca powstaje wówczas na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Podstawowym elementem umowy założycielskiej będzie poczucie
wspólnoty affectio societatis 13 - czyli więź która tworzy zobowiązanie,
którego wierzycielem jest przyszła spółka. W ramach regulacji
wspólnotowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady EWG nr 4064/89
w sprawach kontroli połączeń przedsiębiorstw doszło do rozróżnienia na
wspólnoty o charakterze koncentracyjnym i kooperacyjnym14,
- koncentracja personalna czyli objęcie przez tę samą osobę funkcji
organu zarządzającego albo organu kontrolnego u konkurujących ze sobą
przedsiębiorców. Powiązania personalne bywają zazwyczaj celową
metodą której celem są holdingi, ale personalne15.
Pomimo powyższego wyliczenia, ustawodawca wskazując
abstrakcyjne przypadki, pozostawił pewną swobodą, bowiem każdy
z systemów koncentracji może powstać na podstawie różnorakich
czynników, dlatego też pomimo enumeratywnego wyliczenia, bez
względu na posiadaną formę dwie koncentracje nigdy nie będą takie
same.
Porozumienia bagatelne
Ustawodawca wprowadza pewne wyjątki od wymogu uzyskania
zgody w formie decyzji na koncentrację. Nie podlega zgłoszeniu zamiar
koncentracji jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić
przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10 000 000 euro oraz jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10 000 000 euro. Ponadto, nie podlegają zgłoszeniu
działania polegające na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub
12

K. Nowakowski, Pojęcie holdingu, www.biznes-fima.pl/na-czym-polegaholding/19509, dostęp 20.06.2017.
13
J. Olszewski, Nadzór nad koncentracją…s.86.
14
Rozporządzenie Rady nr 4064/89 z dnia 21 XII 1989 roku w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorstw (Dz. U. UE. z 1989, Nr 395, poz. 1).
15
Olszewski, Nadzór nad koncentracją…s.87.
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przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz
jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców
należących do tej grupy kapitałowej - jeżeli obrót przedsiębiorcy lub
przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót
realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro. Ponadto nie
będzie wymagała zgłoszenia koncentracja następująca w toku
postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem
albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci
przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana.
Jest to jedynie przykładowe wyliczenie, bowiem ustawa przewiduje ich
więcej16.
Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie
koncentracji, jeżeli w jej wyniku konkurencja na rynku nie zostanie
istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie
pozycji dominującej. Prezes Urzędu może na przedsiębiorcę lub
przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do zbycia całości
lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, wyzbycia się
kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami,
w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub
odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego
jednego lub kilku przedsiębiorców, udzielenia licencji praw wyłącznych
konkurentowi określając w decyzji termin spełnienia warunków. Oznacza
to więc, że Prezes Urzędu dostrzegając możliwość ograniczenia
konkurencji, nakłada pewne warunki, po spełnieniu których może wydać
decyzję na koncentrację. W powyższej decyzji Prezes Urzędu nakłada na
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków17.
Prezes Urzędu zakazuje, w drodze decyzji, dokonania
koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie
ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji
16

Ustawa z dnia 16 II 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2017, poz. 229).
17
Tamże.
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dominującej na rynku. Prezes Urzędu wydaje, w drodze decyzji, zgodę na
dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie
istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie
pozycji dominującej na rynku, w przypadku gdy odstąpienie od zakazu
koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do
rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego, co może wywrzeć
pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. Jest to tak zwana reguła
rozsądku. Prezes Urzędu może uchylić decyzje jeżeli została one oparta
na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy
uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają
ustawowych warunków. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu
orzeka co do istoty sprawy18.
Jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie
konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu
może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na określonych
warunkach, nakazać w szczególności podział połączonego przedsiębiorcy
na warunkach określonych w decyzji, zbycie całości lub części majątku
przedsiębiorcy, zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad
przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą
przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja co do warunków nie
może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
Decyzje wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania
koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu może, na wniosek
przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji złożony nie później niż 30
dni przed upływem terminu przedłużyć, w drodze postanowienia, termin
o rok, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności,
w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie
konkurencji na rynku. Przed wydaniem postanowienia o przedłużeniu
terminu Prezes Urzędu może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
W przypadku wydania postanowienia o odmowie przedłużenia terminu
dokonanie koncentracji po upływie tego terminu wymaga zgłoszenia
zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu i uzyskania zgody na jej
dokonanie na zasadach i w trybie określonych w ustawie19.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Prezes jako organ nadzorczy posiada szereg kompetencji
w zakresie koncentracji. Jest organem państwowym, na którego nierozer18
19

T. Skoczny, Zgody szczególne, s. 275.
Tamże.
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walny wpływ ma aparat państwowy. Zadaniem Prezesa jest nie tylko
orientowanie się w stanie unormowania prawnego zakresu konkurencji,
ale także znajomość praktycznego zastosowania tych norm. Z uwagi na
wielorakość zadań, działalność ta charakteryzuje się koniecznością
współpracy wielu osób. Prezes bowiem musi rozstrzygać sprawy które
posiadają duży stopień złożoności ekonomicznej, stąd koniecznym jest
zasięganie opinii innych osób czy tez organów. Do jego zadać oprócz
kwestii związanych z konkurencją na rynku właściwym należy także
prowadzenie postępowań sprawach praktyk naruszających zbiorowe
interesy konsumentów, w sprawach o uznanie wzorca umowy za
niedozwolony, podawanie do publicznej wiadomości ostrzeżeń
konsumenckich w sytuacji gdy istnieje szczególnie uzasadnione
podejrzenie że przedsiębiorca dopuszcza się praktyki naruszającej
zbiorowe interesy konsumentów. Do jego zadań należy ponadto
wyrażanie istotnego poglądu w sprawie, korzystanie z instytucji
tajemniczego klienta, prowadzenie postępowań w sprawach ogólnego
bezpieczeństwa produktów20.
Niepowodzenia fuzji
W ostatnich latach liczba połączeń czy przejęć znacznie wzrosła,
szczególnie z zakresie usług, farmacji czy rozrywki. Fuzje i przejęcia
czyli inaczej M&A ( mergers and acquisitions) zdarzają się więc często,
ale połowa z nich nie spełnia oczekiwań finansowych. Podstawowym
założeniem jest proste równanie 2+2=5 . Dlaczego tylko w teorii taki cel
zostanie zawsze osiągnięty? Powszechnie wiadome jest jak ciężko ocenić
zyski oraz ewentualne ryzyko związane z połączeniami. Naukowcy
potwierdzają iż znaczny odsetek jest nieudany. Wielu decydentów uważa
iż kluczem do sukcesu jest tutaj nie czynnik ludzki jak różnice kulturowe
czy osobowość a jedynie liczby, które zgodnie z paremią - zawsze są
pewne. Jednak w praktyce fuzje powodują niepewność, szczególnie gdy
na tak poważny krok decyduje się przedsiębiorca, dla którego jest to
ostatnie koło ratunkowe. Jednak zgodnie z moja opinią złotym środkiem
będzie tu właśnie połączenie elementów osobowych z technicznymi,
bowiem dopiero taki duet może osiągnąć zamierzony cel21.

20

Oficjalna strona internetowa UOKiK,
https://uokik.gov.pl/kompetencje_prezesa_uokik.php, [dostęp 21.06.2017].
21
S. Cartwright, Dlaczego fuzje zawodzą i jak temu zapobiec, [w:] Biznes.
Zarządzanie firmą, tom 2, Warszawa 2007, s.22-24.
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Zakończenie
Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku, który ma
charakter bardzo konkurencyjny wymaga od przedsiębiorców
zawiązywania korzystnej współpracy gospodarczej. Współpraca ta może
być zawiązywana na potrzeby przeprowadzenia danego przedsięwzięcia
w formie holdingu. Ustawy monopolowe celem zapewnienia swobody
zakładania, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej
wprowadzają jednak pewne regulacje, które są niezbędne celem
zachowania konkurencji na rynku, jak obowiązek zgłoszenia zamiaru
koncentracji. Niezgłoszenie zamiaru koncentracji rodzi sankcje
finansowe i inne skutki publicznoprawne. Za niezgłoszenie zamiaru
koncentracji, o którym mowa w art. 13 ust. 1, Prezes UOKiK może
nałożyć karę pieniężną na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub
wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy zobowiązanego do zgłoszenia zamiaru koncentracji. Niezgłoszenie zamiaru
koncentracji i dokonanie koncentracji bez zgody Prezesa UOKiK może
spowodować nałożenie na tego przedsiębiorcę kary pieniężnej.
Niezgłoszenie zamiaru koncentracji i dokonanie koncentracji stanowi
także podstawę wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o przywróceniu
konkurencji na rynku. Jest to bowiem kwestia istotna, a brak regulacji
w tym przedmiocie stanowiłoby przeszkodę w zachowaniu równowagi
i konkurencji na rynku22.
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Abstrakt
Przepisy związane z prawem ochrony środowiska stanowią
bardzo często dla przedsiębiorców poważne ograniczenie w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, których naruszenie skutkować
może nawet nakazem ograniczenia lub całkowitego zaprzestania
działalności gospodarczej. Z tego względu bardzo istotne jest, aby
przepisy kształtujące tę odpowiedzialność zapewniały osiągnięcie celu,
jakim jest ochrona środowiska przed naruszeniami, ale także nie były
nadmiernie uciążliwe i nie powodowały zbędnych ograniczeń
w podejmowaniu działalności gospodarczej. Artykuł ma na celu ocenę
przepisów prawa ochrony środowiska – ujętych zarówno w ustawie
Prawo ochrony środowiska, jak i w ustawach szczególnych,
w szczególności pod kątem ich wpływu na działalność przedsiębiorców
w Polsce.
Słowa kluczowe:
prawo ochrony środowiska, obowiązki przedsiębiorcy związane
z ochroną środowiska, odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy,
odpowiedzialność cywilna w prawie ochrony środowiska
Abstract
Environmental law is a serious problem for entrepreneurs in the
industry. Violation of these rules may go beyond limiting incomplete
business. It is important to balance the objective of protecting the
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environment from theft, while protecting the environment of the business
and doing business. These environmental laws are included in the
Environmental Protection Act document and specifications, in particular
as regards their impact on the business activities of entrepreneurs in
Poland.
Key words:
environmental law, obligations of entrepreneur related to environmental
law, civil liability of the entrepreneur, civil liability in environmental law

Wstęp
Działalność gospodarcza podejmowana przez przedsiębiorców
w różnych dziedzinach gospodarki oddziaływać może na środowisko
w różnym stopniu. W wielu przypadkach oddziaływanie to prowadzi do
zagrożenia wystąpieniem szkód w środowisku naturalnym. Biorąc pod
uwagę szczególny charakter dobra jakim jest środowisko, ustawodawca
zdecydował się wprowadzić oddzielny reżim prawny regulujący
odpowiedzialność za jego naruszenie.
Ze względu na konieczność ustanowienia interdyscyplinarnego
charakteru ochrony środowiska wprowadzono w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1 (dalej: ustawa Prawo
ochrony środowiska) rozwiązania wypracowane w różnych dziedzinach
nauk prawnych. Ustawodawca przewidział za szkody środowiskowe
odpowiedzialność zarówno o charakterze administracyjnym, jak
i cywilnym oraz karnym. W zakresie odpowiedzialności cywilnej
przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią lex specialis
w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego 2 i wprowadzają pewne
modyfikacje zmierzające do zapewnienia bardziej zróżnicowanej
i pewniejszej ochrony środowiska przed naruszeniami.
Przepisy związane z prawem ochrony środowiska stanowią
bardzo często dla przedsiębiorców poważne ograniczenie w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej. Nakładają na nich szereg
obowiązków – zarówno administracyjnych, jak i regulujących samą
1

Tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz. 519 ze zm.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 459 ze zm.).
2
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formę i zakres podejmowanej działalności. Naruszenie tych obowiązków
skutkować może poniesieniem odpowiedzialności, często dla
przedsiębiorcy bardzo dotkliwej, bo prowadzącej nawet do nakazu
ograniczenia lub całkowitego zaprzestania działalności gospodarczej. Z
tego względu niezwykle istotne jest, aby przepisy kształtujące tę
odpowiedzialność z jednej strony zapewniały osiągnięcie celu, jakim jest
ochrona środowiska przed naruszeniami, ale z drugiej strony nie były dla
korzystających ze środowiska, w tym dla przedsiębiorców, nadmiernie
uciążliwe i nie powodowały zbędnych ograniczeń w podejmowaniu
działalności gospodarczej.
Niniejszy artykuł ma na celu ocenę przepisów prawa ochrony
środowiska – ujętych zarówno w ustawie Prawo ochrony środowiska, jak
i w ustawach szczególnych, w szczególności pod kątem ich wpływu na
działalność przedsiębiorców w Polsce.
1. Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska
Rozważając pojęcie odpowiedzialności należy w pierwszej
kolejności przytoczyć jej definicję sformułowaną przez Wiesława Langa
i powszechnie przyjmowaną w doktrynie prawa. Zgodnie z tą definicją,
odpowiedzialnością jest zasada ponoszenia przez podmiot przewidzianych prawem ujemnych konsekwencji za zdarzenia lub stany
rzeczy podlegające ujemnej kwalifikacji normatywnej i przypisywane
określonemu podmiotowi w danym porządku prawnym3. Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska jest szczególnym rodzajem
odpowiedzialności przez wzgląd na chronione dobro. Ustawa – Prawo
ochrony środowiska wprowadza 3 rodzaje odpowiedzialności: cywilną,
karną i administracyjną. Bardzo istotne jest określenie relacji między
tymi rodzajami odpowiedzialności.
Bartosz Rakoczy stwierdza, iż odrębności w zakresie
odpowiedzialności, w szczególności wprowadzenie zasad odpowiedzialności cywilnej i karnej do ustawy Prawo ochrony środowiska,
powodują, iż nie można jednoznacznie zaliczyć prawa ochrony
środowiska stricte do prawa administracyjnego4. Zdaniem autora to właśnie rozwiązania w zakresie przepisów dotyczących odpowiedzialności
powodują, iż prawo ochrony środowiska ma charakter szczególny, ale
3

W. Lang, Struktura odpowiedzialności prawnej, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika”, z. 31 – Prawo VIII, Toruń 1968, s. 12.
4
B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz do art. 322, LEX 2013.
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mimo to nie powodują wyróżnienia tej dziedziny prawa jako osobnej
gałęzi, wszakże przeważa w niej administracyjna metoda regulacji.
Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska odpowiedzialności
cywilnej i karnej, mimo iż stosunkowo nietypowe, miało bardzo wyraźne
cele. Odpowiedzialność cywilna ma za zadanie ochronę interesu
jednostki oraz poprawę i ochronę stanu środowiska przede wszystkim
przez naprawienie szkody przez sprawcę naruszenia, np. poprzez
przywrócenie środowiska do stanu poprzedniego. Z kolei odpowiedzialność karna ma spowodować pewną dolegliwość dla sprawcy czynu
zabronionego i tym samym pełnić funkcję sprawiedliwościową
i represyjną. Natomiast odpowiedzialność administracyjna ukształtowana
została przede wszystkim w oparciu o wyposażenie organów ochrony
środowiska w możliwość władczego (decyzyjnego) ingerowania
w działalność korzystających ze środowiska, która szkodliwie
oddziaływałaby lub mogłaby oddziaływać na środowisko.
W przeciwieństwie do odpowiedzialności karnej, zakresem
odpowiedzialności cywilnej objęte są zasadniczo wszystkie naruszenia
środowiska, a także zagrożenia naruszeniem. Mimo wszystko znaczenie
tej odpowiedzialności w prawie ochrony środowiska uznaje się raczej za
marginalne5, co potwierdza chociażby nikła ilość spraw i orzeczeń sądowych wydawanych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony
środowiska w tym zakresie.
2. Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego
Odpowiedzialność cywilna w ustawie Prawo ochrony środowiska
uregulowana została w art. 322 i n. Ustawodawca przesądził, iż do
odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na
środowisko stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa nie
stanowi inaczej. Odpowiedzialność za szkody wywołane oddziaływaniem
przedsiębiorcy na środowisko może być realizowana na dwóch
płaszczyznach – może to być ochrona praw o charakterze rzeczowym
albo z tytułu wyrządzonego deliktu.
W przypadku ochrony praw o charakterze rzeczowym podstawę
roszczeń stanowić będą art. 144 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym
właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie
5

W. Radecki, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, Warszawa
2002.
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z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze
społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków
miejscowych oraz art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż
przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez
pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje
właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem
i o zaniechanie naruszeń. Art. 144 Kodeksu cywilnego wprowadza
pośrednio pojęcie immisji, zakłóceń, które oznaczają skutki korzystania
z nieruchomości (tzw. nieruchomości wyjściowej) polegające na
oddziaływaniach na okoliczne nieruchomości. Należy tu wskazać, że
immisje dotyczyć mogą nie tylko nieruchomości położonych
w bezpośrednim sąsiedztwie – byle tylko skutek działań był na nich
odczuwalny. Przedsiębiorca ograniczony jest więc każdorazowo
w prowadzonej działalności, nawet podejmowanej wyłącznie na swojej
nieruchomości, do takich działań, które nie będą powodować zakłóceń
w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, która
wynika ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości
i stosunków miejscowych. Przy dokładnym określaniu obowiązujących
przedsiębiorcę ograniczeń konieczne więc będzie zdefiniowanie
nieostrych pojęć wprowadzonych przez ustawodawcę, tj. „przeciętnej
miary”, „społeczno-gospodarczego przeznaczenia” oraz „stosunków
miejscowych”.
Z kolei odpowiedzialność deliktowa realizowana jest na
podstawie art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż prowadzący
na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za
pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.)
ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną
komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda
nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego
lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Należy
zauważyć, iż ustawa Prawo ochrony środowiska zawiera przepis
szczególny w stosunku do art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego. Jest to art.
324 ustawy Prawo ochrony środowiska, o którym mowa w dalszej części
artykułu.
3. Szkody wyrządzone w środowisku przez zakład o zwiększonym lub
dużym ryzyku
W
przypadku
gdy
przedsiębiorca
prowadzi
zakład
o zwiększonym lub dużym ryzyku, do szkód wyrządzonych przez ten
zakład w środowisku stosuje się art. 435 Kodeksu cywilnego niezależnie
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od tego, czy jest on wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody. Jak już
wskazano, art. 324 ustawy Prawo ochrony środowiska to przepis
szczególny w stosunku do Kodeksu cywilnego, który rozszerza
przesłanki zastosowania odpowiedzialności z art. 435.
W doktrynie przeprowadza się podział zakładów na cztery
grupy6:





zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku, należące do kategorii
wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody;
zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku, nienależące do kategorii
wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody;
inne zakłady, należące do kategorii wprawianych w ruch za
pomocą sił przyrody;
inne zakłady, nienależące do kategorii wprawianych w ruch za
pomocą sił przyrody.

Wskazane zakłady, oprócz kategorii czwartej, odpowiadają za szkody
w środowisku na zasadzie ryzyka, a przy tym odpowiedzialność
zakładów z kategorii 1 i 3 oparta jest na uregulowaniach Kodeksu
cywilnego, natomiast kategorii 2 – na podstawie Prawa ochrony
środowiska. Oznacza to, że jak wskazuje B. Rakoczy, już samo
prowadzenie działalności w sposób opisany w dyspozycji tego przepisu
rodzi obowiązek naprawienia szkody, niezależnie od winy podmiotu 7 .
Jest to wyłom od przyjętej odpowiedzialności na zasadzie winy za szkody
środowiskowe.
Uzasadnieniem dla takiej konstrukcji wskazanych przepisów
i rozszerzenia odpowiedzialności przedsiębiorcy w przypadku
wyrządzenia przez zakład szkód w środowisku niezależnie od tego, czy
jest on wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody czy też nie, ma być
zastosowanie przez ustawodawcę zasady prewencji i przezorności.
Należy bowiem zauważyć, że szkodę w środowisku powodować mogą
także zakłady niewprawiane w ruch za pomocą sił przyrody, jak
przykładowo gospodarstwa rolne.

6

K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz do art. 324, LEX 2016.
B. Rakoczy, Komentarz do art. 324 ustawy Prawo ochrony środowiska, [w:] Z.
Bukowski (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LEX 2013.
7
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4. Zakres odpowiedzialności
oddziaływaniem na środowisko

w

związku

z

bezprawnym

Roszczenia przysługujące poszkodowanemu w związku
z bezprawnym oddziaływaniem na środowisko, które mogą zostać
wytoczone przeciwko przedsiębiorcy, uregulowane zostały w art. 323
ustawy Prawo ochrony środowiska. Przepis ten przyznaje legitymację
czynną do domagania się podjęcia środków zapobiegawczych bądź
przywrócenia środowiska do stanu zgodnego z prawem. W artykule tym
uregulowano dwa roszczenia:



związane z bezpośrednim zagrożeniem szkodą wyrządzona
w związku z oddziaływaniem na środowisko,
związane z naruszeniem środowiska.

Ten, kto czuje się zagrożony wyrządzeniem szkody, może żądać
przywrócenia do stanu poprzedniego i podjęcia środków zapobiegawczych – przysługuje mu więc roszczenie restytucyjne. Krzysztof
Gruszecki wskazuje, że restytucja do stanu zgodnego z prawem może
przyjmować również formę odszkodowania pieniężnego 8 . Jeśli chodzi
o podjęcie przez przedsiębiorcę środków zapobiegawczych, to wskazanie
takiego środka pozostawione zostało do uznania sądu. Jak zauważa
Bartosz Rakoczy, ustawodawca wprost reguluje w zasadzie tylko jeden
z nich - założenie instalacji lub urządzenia zabezpieczającego przed
zagrożeniem lub naruszeniem9. Zasądzony środek zapobiegawczy ma być
skuteczny, ale także możliwie najmniej kosztowny, nie powinien zaś być
nadmiernie uciążliwy.
Podmiot, który swoim działaniem wyrządził już szkodę
w środowisku, może zostać zobowiązany do przywrócenia stanu
zgodnego z prawem oraz podjęcia na przyszłość środków
zapobiegawczych. Należy jednak wskazać na pewne rozbieżności
w doktrynie dotyczące zakresu zobowiązania naruszającego. Wojciech
Radecki uważa, iż podmiot odpowiedzialny za wyrządzenie szkody nie
może być zobowiązany do większego świadczenia niż wysokość szkody,
którą spowodował, tzn. zobowiązany nie musi przywracać stanu
zgodnego z prawem a jedynie stan poprzedni, który istniał przed

8

K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz do art. 323, LEX 2013.
B. Rakoczy, op. cit.

9
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wyrządzeniem szkody 10 . Twierdzenie to należy jednak potraktować
wyłącznie jako postulat de lege ferenda ze względu na to,
iż ustawodawca wprost stwierdza w art. 323 ustawy Prawo ochrony
środowiska, iż zobowiązany przywrócić ma stan zgodny z prawem.
Należy zgodzić się z K. Gruszeckim, który wskazuje, iż naprawienie
szkody w większym rozmiarze niż wyrządzona pozostaje w sprzeczności
z zasadami odpowiedzialności deliktowej i postuluje zmianę wskazanego
zakres odpowiedzialności11.
W przypadku gdy wyżej opisane środki nie są wystarczające dla
zapobiegnięcia naruszeniom lub naprawy szkód, możliwe jest żądanie
zaprzestania działalności powodującej zagrożenie lub naruszenie. Jest to
z pewnością jedno z najdalej idących ograniczeń, z którymi może spotkać
się przedsiębiorca, którego działalność będzie powodowała groźbę
powstania szkód środowiskowych. Zastosowanie tego przepisu może się
wiązać z całkowitym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej
przez przedsiębiorcę. Mimo że żądanie zaprzestania działalności stanowi
w swej istocie naruszenie wolności uregulowanych w art. 31 ust. 3
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, to należy się zgodzić
z B. Rakoczym, iż rozwiązanie to „nie narusza zasady proporcjonalności.
Jest to bowiem ostateczny środek zmierzający do usunięcia zagrożeń
środowiska. Może on być stosowany, gdy podjęcie środków
zapobiegawczych niepowodujących zaprzestania działalności okazało się
nieskuteczne. Ocena skuteczności środków, a także okoliczności, czy
podejmowane środki zapobiegawcze mogą być nadmiernie utrudnione
lub uciążliwe, należy do sądu”12.
Bardzo istotnym elementem odpowiedzialności ponoszonej na
podstawie art. 323 ustawy Prawo ochrony środowiska jest ustalenie
podmiotu, który będzie ją ponosił. Należy przyjąć, iż odpowiedzialny za
szkody w środowisku jest nie tylko ten, kto prowadzi działalność, lecz
także czerpiący z niej korzyści, mimo że bezpośrednio nie oddziałuje w
sposób bezprawny na środowisko 13 . Przyjmując takie założenie można
10

W. Radecki, Komentarze do ustawy - Prawo ochrony środowiska. Środki
finansowo-prawne. Tytuł V ustawy - Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2002,
s. 29.
11
K. Gruszecki, op. cit.
12
B. Rakoczy, op. cit.
13
W.J. Katner, M. Pyziak-Szafnicka, Odpowiedzialność cywilnoprawna w
ustawie o ochronie środowiska (uwagi de lege ferenda), Ochrona Środowiska.
Prawo i Polityka 1996, nr 3.
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nawiązać do przykładu wskazanego przez K. Gruszeckiego, który
rozważa, czy odpowiedzialność za szkodę w środowisku ponosić będzie
władający instalacją czy jej właściciel. Autor wskazuje,
iż odpowiedzialne będą oba te podmioty, jednak będą one uprawnione do
roszczeń regresywnych względem siebie 14 . Taka interpretacja stanowi
poważne ułatwienie w ustaleniu podmiotów zobowiązanych
do naprawienia szkody i wyłącza możliwość uchylenia się
od odpowiedzialności.
W doktrynie zwraca się uwagę na niespójność uregulowania
zawartego w art. 323 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Niespójność ta wiąże się z tym, iż ustawodawca chce, aby w przypadku
gdy zastosowanie środków w postaci żądania od podmiotu
odpowiedzialnego za zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu
zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych będzie
nadmiernie uciążliwe, możliwe było żądanie zaprzestania działalności,
a więc środka o wiele bardziej uciążliwego. B. Rakoczy postuluje,
iż „przesłanka ta powinna zostać sformułowana w ten sposób,
że ustawodawca odwoła się do tego, że podjęcie środków
zapobiegawczych będzie niemożliwe lub nie przyniesie pożądanego
efektu”15.
Ustawodawca wprowadził również rozwiązanie, zgodnie
z którym jeżeli zagrożenie lub naruszenie dotyczy środowiska jako dobra
wspólnego, z roszczeniem może wystąpić Skarb Państwa, jednostka
samorządu terytorialnego, a także organizacja ekologiczna (art. 323 ust. 2
ustawy Prawo ochrony środowiska). Podmioty te mogą wystąpić z takimi
samymi roszczeniami, jak podmiot prywatny, przy czym konieczne jest
tu wykazanie, iż zagrożenie lub naruszenie dotyczy środowiska jako
dobra wspólnego – a więc publicznego, a nie indywidualnego dobra
jednostki.
Wskazane powyżej przepisy wprowadzają rygorystyczną
odpowiedzialność prowadzącego przedsiębiorstwo o zwiększonym lub
dużym ryzyku, niezależną od winy przedsiębiorcy – jest to
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Należy pozytywnie ocenić
ograniczone zastosowanie odpowiedzialności na zasadzie winy w prawie
ochrony środowiska. Jak wskazuje J. Skoczylas, wszystkie reżimy
odpowiedzialności oparte na winie mają tę wadę, że utrudniają sytuację
14

K. Gruszecki, op.cit.
B. Rakoczy, op. cit.

15
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poszkodowanego i nie spełniają założeń przyjętych w ustawie, skoro
zakładają, iż mogą pojawić się szkody, za które nikt nie poniesie
odpowiedzialności 16 . Uzasadnieniem dla wzmocnionej ochrony środowiska w tym przypadku i obiektywizacji odpowiedzialności
odszkodowawczej jest niebezpieczeństwo, jakie stwarzać może
działalność przedsiębiorcy, a także to, iż działa on we własnym interesie
i na własny rachunek. Odpowiedzialnością z art. 435 Kodeksu cywilnego
w zw. z art. 323 ustawy Prawo ochrony środowiska obarczony zostanie
każdorazowo prowadzący zakład w chwili zajścia zdarzenia
powodującego odpowiedzialność odszkodowawczą. Jest to szczególnie
istotne w przypadkach, gdy skutki naruszeń ujawniane będą dopiero po
upływie długiego czasu, na przykład w sytuacji negatywnego wpływu
szkód w środowisku na zdrowie człowieka – za szkody
te odpowiedzialność poniesie naruszający, a nie prowadzący zakład
w momencie wytoczenia powództwa.
Odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkody w środowisku
spowodowane przez zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku może być
wyłączona tylko w określonych w art. 435 Kodeksu cywilnego
przypadkach. Przepis ten stanowi, że tymi okolicznościami są: siła
wyższa, wyłączna wina poszkodowanego lub wyłączna wina osoby
trzeciej, za którą prowadzący przedsiębiorstwo lub zakład nie ponosi
odpowiedzialności. Jako siłę wyższą określić należy „zdarzenie
zewnętrzne w stosunku do ruchu przedsiębiorstwa, o charakterze
nadzwyczajnym (nikły stopień prawdopodobieństwa jego wystąpienia)
oraz przemożnym (obecny poziom wiedzy i techniki uniemożliwia
zapobieżenie skutkom)”17. Chodzi tu w szczególności o takie zdarzenia
jak trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, ale także zdarzenia wywołane
przez człowieka, jak działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz
akty władzy publicznej. Za siłę wyższą nie może być uznany strajk, czy
utrata przytomności przez prowadzącego maszynę, która spowodowała
szkody, a także podatność poszkodowanego na zachorowania 18 . Także
nawet bardzo gwałtowne zjawisko pogodowe nie spowoduje wyłączenia
odpowiedzialności, jeśli przedsiębiorca mógł zapobiec szkodom.
16 J. Skoczylas, Odpowiedzialność cywilna na podstawie ustawy - prawo
ochrony środowiska, Przegląd Sądowy nr 4/2003, s. 61.
17
Por. wyrok SN z dnia 16 grudnia 2004 r., II UK 83/04, OSNP 2005, nr 14, poz.
215 i wyrok SN z dnia 18 grudnia 2002 r., I PKN 12/02, OSNP 2004, nr 12, poz.
206.
18
Wyrok SN z dnia 16 grudnia 2004 r., II UK 83/04, OSNP 2005, nr 14, poz.
215.
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Przykładowo, w wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 15
listopada 2012 r.19 słusznie uznano, że niska temperatura i opady śniegu
w lutym są normalnymi zjawiskami atmosferycznymi i bynajmniej nie
mieszczą się w zakresie pojęcia siły wyższej, która może powodować
powstanie szkody w rozumieniu art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego.
Odnośnie wyłączenia z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej należy
wskazać, iż w doktrynie dominuje pogląd, że prowadzący
przedsiębiorstwo „ponosi odpowiedzialność" w rozumieniu art. 435
Kodeksu cywilnego za wszystkie osoby, które zostały włączone w ruch
przedsiębiorstwa20. Osobami trzecimi nie będą więc nie tylko pracownicy
przedsiębiorcy czy osoby wykonujące prace zlecone na terenie zakładu,
ale także osoby szkolące się czy prowadzące prace badawcze21. Dodatkowo odszkodowanie może zostać zmniejszone w przypadku, gdy
poszkodowany dopuścił się zachowania obiektywnie nieprawidłowego,
które pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym ze szkodą, lecz
nie jest wyłącznie winnym albo nie ma możliwości przypisania mu
winy22.
Mimo tak szerokiej odpowiedzialności przedsiębiorcy za szkody
środowiskowe i złagodzenia przez ustawodawcę przesłanek
odpowiedzialności cywilnej poprzez zastosowanie zasady ryzyka, a także
uznania, że zaistnienie szkody nie jest warunkiem koniecznym do
pociągnięcia przedsiębiorcy do odpowiedzialności, w ustawie Prawo
ochrony środowiska wprowadzono jeszcze jedno istotne ułatwienie dla
powodów dochodzących swoich praw w związku ze szkodami
w środowisku. Zgodnie z art. 327 tej ustawy, każdy, komu przysługują
roszczenia w niej określone, wraz z wniesieniem powództwa może żądać,
aby sąd zobowiązał osobę, z której działalnością wiąże się dochodzone
roszczenie, do udzielenia informacji niezbędnych do ustalenia zakresu tej
odpowiedzialności. Jak wskazuje B. Rakoczy, jest to istotny wyjątek od
dominującej w procesie cywilnym zasady dyspozycyjności, zgodnie z
którą to strony mają dostarczać materiał dowodowy, a rolą sądu jest
19

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. III
APa 9/12.
20
Por. M. Safjan (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. I, 2011, art. 435, nb 26.
21
Por. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Odpowiedzialność cywilna prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił
przyrody, Warszawa 1967,, s. 173–174.
22
Por. wyrok SN z dnia 20 stycznia 1970 r., II CR 624/69, OSN 1970, nr 9, poz.
163; uchwała SN (7) z dnia 20 września 1975 r., III CZP 8/75, OSN 1976, nr 7–
8, poz. 151.
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jedynie jego ocena 23 . W pierwszej kolejności, przed zobowiązaniem
pozwanego do dostarczenia żądanych przez powoda informacji, sąd
powinien zbadać, czy powód nie ma możliwości uzyskania danych ze
źródeł powszechnie dostępnych, na przykład jako informacji
o środowisku i jego stanie, a także czy są one rzeczywiście niezbędne.
Dodatkowo sąd nie może nakazać pozwanemu dostarczenia informacji
z własnej inicjatywy – może to uczynić wyłącznie na wniosek powoda.
Sąd nie może również zastosować wobec pozwanego środków przymusu
w przypadku, gdyby ten uchylał się od dostarczenia informacji.
Jako możliwą sankcję takiego zachowania B. Rakoczy wskazuje
możliwość negatywnej oceny wiarygodności dowodów i twierdzeń
przedstawianych przez pozwanego w związku z zastosowaniem art. 233
Kodeksu postępowania cywilnego 24 . Sąd może zobowiązać do
dostarczenia informacji wyłącznie osobę, z której działalnością wiąże się
dochodzone roszczenie. Nie musi to być więc pozwany, może to być
również przykładowo ubezpieczyciel. Należy również zwrócić uwagę,
iż żądanie udzielenia informacji powinno zostać wniesione wraz
z pozwem, choć w doktrynie wskazuje się, iż jest to rozwiązanie zbyt
rygorystyczne i należy dopuścić możliwość składania takich wniosków
przez powoda także w toku procesu, w szczególności, gdy potrzeba
uzyskania informacji wystąpi już po wytoczeniu powództwa25.
5. Bezprawność naruszeń
W art. 325 ustawy Prawo ochrony środowiska ustawodawca
wprowadza bardzo ciekawe, ale jednocześnie niebezpieczne dla
ponoszącego odpowiedzialność, rozwiązanie. Zgodnie z tym przepisem,
odpowiedzialności
za
szkody
wyrządzone
oddziaływaniem
na środowisko nie wyłącza okoliczność, że działalność będąca przyczyną
powstania szkód jest prowadzona na podstawie decyzji i w jej granicach.
Rozwiązanie to dotyczy wyłącznie odpowiedzialności w jej wymiarze
restytucyjnym, tzn. dotyczy wyłącznie wyrządzonej szkody, a nie
możliwości jej powstania. Zasada ta jest wyjątkiem od reguły – zmniejsza
rygoryzm dowodowy i ułatwia obronę twierdzeń powodowi, stąd jej
zastosowanie musi napotykać ograniczenia.

23

B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz do art. 327, LEX 2013.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).
25
Ibidem.
24
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Art. 325 ustawy Prawo ochrony środowiska abstrahuje od
bezprawności czynu, tzn. naruszenia normy prawnej. Przedsiębiorca,
który wyrządzi szkodę w środowisku, nie może powoływać się na to,
że działał na podstawie i w granicach uzyskanych decyzji i pozwoleń.
Rozwiązanie to narusza zaufanie do organów administracji publicznej.
W doktrynie istnieją różne stanowiska dotyczące skutków zastosowania
wskazanego przepisu. Przykładowo, Aleksander Lipiński podnosi,
że "jeżeli zatem szkody wyrządzone oddziaływaniem na środowisko
powstały w wyniku działalności zgodnej z prawem, w szczególności zaś
prowadzonej na podstawie stosownej decyzji, powód nie może domagać
się jej wstrzymania. Przysługuje mu wówczas wyłącznie roszczenie
odszkodowawcze ewentualnie roszczenie prewencyjne"26. Z kolei Paweł
Sadowski stwierdza, iż "możliwe jest skorelowane stosowanie form
należących do różnych reżimów odpowiedzialności. Jednakże podmiot
korzystający ze środowiska w sytuacji, gdy działa zgodnie
z pozwoleniem, a więc normami prawa administracyjnego, może,
w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej, być pociągnięty,
np. do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Brak przesłanek,
by stosować formę odpowiedzialności administracyjnej, nie wyklucza
więc możliwości zastosowania innego reżimu odpowiedzialności" 27 .
B. Rakoczy twierdzi jednak, z czym należy się zgodzić, że działanie
w granicach i na podstawie pozwolenia powinno wyłączać każdą
odpowiedzialność – zarówno cywilną, karną, jak i administracyjną.
Zastosowanie art. 325 ustawy Prawo ochrony środowiska
powodować będzie naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa.
Należy zauważyć, że to organy administracji powinny, wydając
określoną decyzję, zbadać, czy działanie na jej podstawie i w jej
granicach nie spowoduje wyrządzenia szkody w środowisku. Organy te
mają ku temu odpowiednie narzędzia – począwszy od prowadzonych
przez siebie rejestrów i ewidencji, które dostarczać mają im
odpowiednich informacji, aż po dane przedstawiane przez samego
wnioskodawcę, w tym możliwość wezwania go do uzupełnienia braków.
Ustawodawca powinien zadbać, aby wydawanie decyzji odbywało się
w sposób pozwalający na zabezpieczenie stanu środowiska. Zgodnie
z obecną regulacją, podmiot, który uzyskał pozwolenie, może nie mieć do
niego żadnego zaufania – nawet działanie zgodne z tym pozwoleniem
26

J. Jendrośka, Ustawa – Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wrocław
2002, s. 814.
27
P. Sadowski [w:] J. Stelmasiak, Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009,
s. 118.
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może nie uchronić go od poniesienia odpowiedzialności, de facto za
zaniedbanie nie swoje, a organów administracji i samego ustawodawcy.
Zgodnie z obecnym stanem prawnym, przedsiębiorca, który
spowodowałby szkody w środowisku, nie mógłby podnosić, iż działał na
podstawie i w granicach decyzji, które uzyskał. B. Rakoczy upatruje
wprowadzenia takiego rozwiązania przez ustawodawcę po pierwsze
w tendencji jaką jest dążenie do obiektywizacji odpowiedzialności
za szkody w środowisku oraz unikanie przez państwo jakichkolwiek
konsekwencji związanych z naruszeniem środowiska lub możliwością
takiego naruszenia28. Jak już wskazano, jest to rozwiązanie bardzo niebezpieczne, ponieważ przerzuca odpowiedzialność za wadliwe decyzje
organów administracji na podmioty, które te decyzje uzyskały i działają
w zaufaniu do ich rzetelności. W doktrynie postuluje się zmianę tego
przepisu lub jego uchylenie29.
6. Odpowiedzialność cywilna za szkody środowiskowe w aktach
szczególnych
Odpowiedzialność cywilną w zakresie szkód środowiskowych
uregulowano nie tylko w ustawie Prawo ochrony środowiska, ale także
w innych ustawach, regulujących szczególne przypadki takiej
odpowiedzialności. Poniżej wskazano przykładowe ustawy regulujące
taką odpowiedzialność.
Pierwszą z nich jest ustawa Prawo atomowe30, która w art. 100
i n. wprowadza uregulowania dotyczące odpowiedzialności cywilnej
za szkody jądrowe. Zgodnie z art. 100a ust. 2 tej ustawy, naprawienie
szkody jądrowej w środowisku naturalnym jako dobru wspólnym polega
na zwrocie kosztów środków przywracających stan środowiska
naturalnego sprzed jego naruszenia zastosowanych przez upoważnione do
tego organy lub na podstawie ich decyzji przez inne podmioty. Wyłączną
odpowiedzialność za szkodę jądrową spowodowaną wypadkiem jądrowym w urządzeniu jądrowym lub związaną z tym urządzeniem ponosi
osoba eksploatująca. Ustawa wprowadza również granicę odpowiedzialności i szczególne definicje w tym zakresie.

28

B. Rakoczy, Ciężar dowodu w polskim prawie ochrony środowiska, LEX 2010.
Ibidem.
30
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017
r. poz. 576 ze zm.).
29
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Kolejną ustawą, na którą należy w tym kontekście zwrócić
uwagę, jest ustawa Prawo wodne 31 . Zgodnie z art. 186 ust. 3 Prawa
wodnego, na żądanie poszkodowanego organ właściwy do wydania
pozwolenia wodnoprawnego, a jeżeli szkoda nie jest następstwem
pozwolenia wodnoprawnego - właściwy marszałek województwa, ustala
wysokość odszkodowania w drodze decyzji; decyzja jest niezaskarżalna.
Stronie niezadowolonej z ustalonego odszkodowania przysługuje droga
sądowa. Ustawa ta wprowadza także szczególny rodzaj odpowiedzialności organu wydającego akt prawa miejscowego, w związku
z wejściem w życie którego korzystanie z nieruchomości lub jej części
w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem
stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone. W takiej sytuacji
właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę albo wykupu
nieruchomości lub jej części.
Zakończenie
Podejmując próbę oceny opisanych w niniejszym artykule
regulacji należy w pierwszej kolejności jeszcze raz podkreślić,
iż stanowią one modyfikację regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym.
Kształtują one odpowiedzialność cywilną w zakresie naruszeń
środowiska w taki sposób, że wprowadzają wyłom w kilku
podstawowych
zasadach
systemu
prawnego
–
w
tym
w odpowiedzialności na zasadzie winy oraz zasadzie zaufania do działań
władzy publicznej. Regulacje te rozszerzają w niektórych przypadkach
odpowiedzialność i wprowadzają ułatwienia dla poszkodowanych
w dochodzeniu swoich interesów.
Wydaje się, że jedną z najtrudniej akceptowalnych i najbardziej
niebezpiecznych regulacji wprowadzonych w ustawie Prawo ochrony
środowiska w zakresie odpowiedzialności cywilnej jest wyłączenie
bezprawności czynu, za który ponosi się odpowiedzialność. Oznacza to,
jak już wskazywano w poprzednich rozdziałach, iż przedsiębiorca nawet
prowadząc działalność na podstawie i w zakresie wydanych decyzji
administracyjnych może ponieść odpowiedzialność cywilną za szkody
środowiskowe. Rozwiązanie to może się okazać bardzo dotkliwe
w skutkach i w rzeczywistości nakłada na przedsiębiorcę szereg
obowiązków, których nie powinien on ponosić. Chodzi mianowicie o
dążenie do tego, aby decyzja wydana przez organ administracji była
31

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.
1121).
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możliwie najbardziej rzetelna. Zasadniczo nie powinno to leżeć
w zakresie obowiązków przedsiębiorcy ani żadnego innego
wnioskodawcy – są oni co prawda zobowiązani do wskazania stanu
faktycznego sprawy, w której wnioskują o wydanie decyzji, a opis ten
powinien być wyczerpujący i zgodny z prawdą, jednak to organ jest
zobowiązany do zapewnienia w procesie wydawania decyzji, aby
działalność prowadzona na podstawie i w granicach tej decyzji nie
prowadziła do powstania szkód w środowisku. Rozwiązanie to pozbawia
przedsiębiorcę możliwości zaufania w prawidłowość i rzetelność wydanej
na jego rzecz decyzji.
W ustawie Prawo ochrony środowiska poszerzono zakres
odpowiedzialności przedsiębiorcy, którego działalność skutkuje
powstaniem szkód środowiskowych. W szczególności prowadzony przez
niego zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku nie musibyć wprawiany
w ruch za pomocą sił przyrody (w przeciwieństwie do regulacji Kodeksu
cywilnego), co powoduje, iż odpowiedzialność na podstawie tych
przepisów może ponieść także przykładowo przedsiębiorca prowadzący
gospodarstwo rolne. Dodatkowo nałożono na przedsiębiorcę szereg
obowiązków, w tym dostarczenia informacji o prowadzonej działalności
na żądanie powoda, jeśli sąd uzna, iż jest ona związana z naruszeniem
środowiska.
W ustawie Prawo ochrony środowiska występują nieścisłości
i błędy ustawodawcy, w szczególności w art. 323 ust. 1 ustawy, w którym
wskazano, iż w przypadku gdyby podjęcie środków zapobiegawczych
było dla przedsiębiorcy zbyt uciążliwe, powód może żądać całkowitego
zaprzestania przez niego działalności. Środki te nie zostały przez
ustawodawcę odpowiednio wyważone i prowadzić mogą do naruszeń
praw przedsiębiorcy.
Biorąc pod uwagę wyżej wskazane cechy odpowiedzialności
cywilnej za szkody środowiskowe należy ocenić pozytywnie samo
wprowadzenie takiej odpowiedzialności i wyróżnienie jej na tle ogólnych
zasad odpowiedzialności cywilnej uregulowanych w Kodeksie cywilnym,
jednak szereg mankamentów przedstawionych regulacji prowadzić może
do ich wypaczeń i negatywnie wpływać na podejmowanie i prowadzenie
działalności gospodarczej w Polsce. W związku z tym należy stwierdzić,
iż konieczne jest znowelizowanie przez ustawodawcę wskazanych
przepisów w celu usunięcia przedstawionych błędów legislacyjnych.
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Sukcesja gospodarcza najważniejszym wyzwaniem
polskiej gospodarki naszych czasów
Economic success is primarily a challenge for the Polish economy

Abstrakt
W obecnym czasie zagadnienie sukcesji gospodarczej jest
jednym z największych wyzwań polskiej gospodarki. Wynika to z faktu,
że pierwsze pokolenia przedsiębiorców, które rozpoczynało działalność
w realiach wolnego rynku osiąga wiek emerytalny. Oznacza to
konieczność przekazania działalności następcom. Brakuje jednak
przepisów prawnych, które pozwalają na przekazanie przedsiębiorstwa
prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
Słowa kluczowe:
sukcesja gospodarcza, firmy rodzinne, dziedziczenie firm
Abstract
Currently the problem of the economy is one of the biggest
challenges of the Polish economy. Due to the fact that the first generation
of entrepreneurs who took action on the free market was surplus. This
means the need to transfer the company to the successors. However,
it is not legally justified to transfer a single-person business.
Key words:
business succession, family companies, inheritance of companies
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Prawodawca w polskim systemie prawa cywilnego nie
przewiduje instytucji sukcesji gospodarczej. Obecnie obowiązujący
Kodeks cywilny 1 został uchwalony w 1964 roku w zupełnie innych
realiach gospodarczych. Prywatna przedsiębiorczość była wręcz
zwalczana przez aparat państwowy, gdyż nie wpisywała się w panujący
model gospodarki centralnie planowanej.
Przedmiotem badań będzie próba ukazania procesu sukcesji
gospodarczej jako narzędzia umożliwiającego budowanie firm
rodzinnych. Artykuł będzie próbą odpowiedzi na pytanie: jak w obecnym
porządku prawnym przekazać przedsiębiorstwo następcom prawnym?
Odpowiadając na to pytanie w pierwszej kolejności należy wyjaśnić na
czym polega proces sukcesji gospodarczej i wskazać, dlaczego jest on tak
ważny. W tym celu nieodzowna jest analiza przepisów prawa
dotyczących jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa
i przedsiębiorcy, a także spółek kapitałowych. Następnie należy wskazać
na zagrożenia wynikające zarówno z zaniedbania procesu sukcesji,
jak i z nieodpowiedniego przeprowadzenia. Wnioski będą reasumpcją
wyników badań.
1. Pojęcie i bariery sukcesji w Polsce
Na gruncie obecnie obowiązującego prawa polskiego nie ma
legalnej definicji sukcesji gospodarczej. Słownik języka polskiego
zawiera trzy wyjaśnienia tego pojęcia. Po pierwsze jest to spadek po kimś
lub dzieła kultury, które pozostały po przodkach. Po wtóre pojęcie to
może być rozumiane jako dziedziczenie praw do tronu. Wreszcie jako
przejęcie po kimś wysokiego stanowiska2. Bazując na powyższym można stwierdzić, że sukcesja gospodarcza jest przekazaniem
przedsiębiorstwa przez dotychczasowych właścicieli (nestorów)
następcom prawnym (sukcesorom).
Dążeniem większości właścicieli przedsiębiorstw jest to, aby ich
dzieci (a następnie wnuk i prawnuki) przejęły i prowadziły ich dzieło
życia. Żeby coś takiego mogło mieć miejsce potrzebna jest zmiana
pokoleniowa. Starsza generacja, czyli pokolenie dotychczasowych
właścicieli musi przekazać firmę młodszym następcom. Wydawać się
może, że nie ma w tym nic skomplikowanego – następcy prawni
1

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z
późn. zm.
2
http://sjp.pwn.pl/szukaj/sukcesja%20.html: dostęp: 27.06.2017 r.

427

M. Wojdała: Sukcesja gospodarcza najważniejszym wyzwaniem polskiej gospodarki
naszych czasów

przychodzą i od pewnego dnia przejmują działalność gospodarczą.
Nic bardziej mylnego. Sukcesja to jedna z najpoważniejszych
i najtrudniejszych zmian jakie muszą nastąpić w firmie 3. Samo zdefiniowanie sukcesji nastręcza trudności. Należy bowiem zadać pytanie – co
dokładnie znaczy przekazać przedsiębiorstwo? Aby to wyjaśnić, należy
najpierw zdefiniować pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy
i przedsiębiorstwa.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej4 w art. 2 zawiera
definicję działalności gospodarczej. Zgodnie z brzmieniem wskazanego
przepisu jest to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana,
handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie
kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły” 5 . Definicja działalności gospodarczej zawarta
jest także w innych aktach pranych. Jednak ta zawarta w ustawie
o swobodzie działalności gospodarczej ma kluczowe znaczenie6. Warto
także zwrócić uwagę na wyrok NSA z dnia 2 grudnia 1994 r.
SA/Łd741/94, LEX nr 26531, w którym wskazał, że działalność
gospodarcza jest to sytuacja prawnie określona, którą należy oceniać na
podstawie
wcześniej
zbadanych
okoliczności
faktycznych,
wypełniających bądź niewypełniających znamiona tej działalności.
Prowadzenie działalności gospodarczej jest więc kategorią obiektywną.
Nie jest zależne od tego, w jaki sposób ocenia ją podmiot prowadzący7.
Drugą, istotną dla badań nad sukcesją gospodarczą definicją, jest
określenie przedsiębiorcy. W tym przypadku także – mimo istnienia
wielu ustawowych definicji kluczowa jest ta, którą prawodawca zawarł
w art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: „przedsiębiorcą
w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą 8 ”. Dodatkowo – jak wynika z paragrafu 2 przytoczonego
3

M. Adamska, A. Bocheński, Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych.
Kompendium wiedzy, Kraków 2014, s. 16.
4
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej
Dz.U. nr 173 poz. 1807.
5
Art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
6
Por. M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
Komentarz, Warszawa 2013, s. 26.
7
Por. Tamże, s. 27.
8
Art. 4 par. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
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artykułu: „Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej” 9 . Z punktu widzenia sukcesji gospodarczej ważne jest
wskazanie, że dopiero w 1993 roku zostało wprowadzone do porządku
prawnego pojęcie przedsiębiorcy. Pierwszy raz ustawodawca użył tego
określenie w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji10. Wcześniej używano pojęcia kupiec11 czy podmiot gospodarczy 12 . Ewolucja pojęcia przedsiębiorcy i fakt, że zdefiniowano je niedawno pokazuje, że uregulowania prawne dotyczące
przedsiębiorczości są w Polsce bardzo młode.
Nie sposób mówić o procesie sukcesji gospodarczej bez
określenia czym jest przedsiębiorstwo. W znaczeniu przedmiotowym
zostało ono zdefiniowane w art. 55 Kodeksu cywilnego. W świetle tej
regulacji przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników
materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia
działalności gospodarczej. Obejmują one w szczególności nazwę, prawa
rzeczowe, prawa obligacyjne, wierzytelności, prawa z papierów
wartościowych, środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty
i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie
i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa oraz księgi
i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 13 .
Inaczej mówiąc, jest to majątkowa, organizacyjna i prawna baza
przeznaczona do wykonywania działalności gospodarczej 14 . Pojęcie
przedsiębiorstwa jest niezbędne dla określenia przedmiotu obrotu
prawnego w oderwaniu od osoby bądź jednostki, której przysługują
9

Art. 4 par. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(teks jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
11
Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. –
Kodeks handlowy (Dz.U. z 1933 r. Nr 82, poz. 600). Zgodnie z tym aktem
prawnym kupcem był prowadzący we własnym imieniu przedsiębiorstwo
zarobkowe.
12
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41,
poz. 324, z późn. zm.). Zgodnie z tym aktem prawnym, podmiotem
gospodarczym mogła być osoba fizyczna bądź prawna oraz jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli przedmiot jej
działalności obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej.
13
Por. art. 55 Kodeksu cywilnego.
14
C. Banasiński, K. Glibowski, H. Gronkiewicz – Waltz, K. Jaroszyński, R.
Kaszubski,
M.
Wierzbowski,
Prawo
gospodarcze.
Zagadnienia
administracyjnoprawne, Warszawa 2013, s. 211.
10
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prawa wchodzące w jego skład 15 . Przedsiębiorstwo bywa także rozumiane podmiotowo, jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna
wyposażona w zdolność prawną, będąca podmiotem praw i obowiązków
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Taka definicja
oznacza, że przedsiębiorstwo stanowi rodzaj przedsiębiorcy. Ujęcie
podmiotowe charakterystyczne jest dla rozumienia tego pojęcia w UE16.
Zarówno pojęcia działalności gospodarcze, jak i podmiotu, który
ją prowadzi, czyli przedsiębiorcy, nie ma precyzyjnego znaczenia
w języku potocznym. Są one rozumiane szeroko i niejednolicie,
co komplikuje dokładne określenia samego procesu sukcesji
gospodarczej. W świetle wcześniejszych rozważań przekazanie
przedsiębiorstwa obejmuje przekazanie wszystkich jego składników
majątkowych i niemajątkowych wskazanych przez ustawodawcę
w art. 55 Kodeksu cywilnego. Jednak katalog ten nie ma charakteru
zamkniętego17.
Brak definicji sukcesji gospodarczej oraz mało precyzyjne
rozumienie pojęć związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
jest jedną z najważniejszych barier tego procesu w Polsce. Ponadto
do chwili obecnej nie było konieczności poruszania tego zagadnienia.
Wynika to z uwarunkowań historycznych. Głębokie zmiany ustrojowe
dokonały się w Polsce na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku.
W 1997 r. społeczna gospodarka rynkowa została podniesiona do rangi
postawy ustroju gospodarczego Polski. Przejście od modelu gospodarki
centralnie planowanej do modelu gospodarki rynkowej umożliwiło
rozwój przedsiębiorczości prywatnej18.
Przyjmuje się, że jedno pokolenie obejmuje okres ok. 25 lat.
Oznacza to, że obecnie pierwsze pokolenie przedsiębiorców, którzy
rozpoczynali prowadzenie własnej działalności gospodarczej w realiach
wolnego rynku, będzie przekazywało je następcom. Badanie prowadzone
15

Por. Uchwała SN z 25 czerwca 2008 r., III CZP 45/08
. Banasiński, K. Glibowski, H. Gronkiewicz – Waltz, K. Jaroszyński, R.
Kaszubski,
M.
Wierzbowski,
Prawo
gospodarcze.
Zagadnienia
administracyjnoprawne, Warszawa 2013, s. 212.
17
Przedsiębiorstwo może posiadać np. koncesje czy pozwolenia na pracę dla
obcokrajowców wydane nie na osobę właściciela, ale na przedsiębiorstwo jako
takie.
18
T. Przybicki, Kształtowanie ładu gospodarczego w Polsce w kontekście
integracji z UE.
16
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w ramach projektu „Sukcesja gospodarcza” dowodzą, że 89% polskich
przedsiębiorstw należy do pierwszego pokolenia, a jedynie w przypadku
15% doszło do transferu własności19. Dlatego kolejną barierą w procesie
sukcesji jest brak doświadczenia i dobrych praktyk.
Kolejną przeszkodą w procesie sukcesji jest niedostosowana
forma prawna powadzonej działalności gospodarczej. 81% przedsiębiorstw prowadzonych jest w formie jednoosobowej działalności
gospodarczej. 11% stanowią natomiast spółki osobowe 20 . Na gruncie
obecnie obowiązującego prawa przedsiębiorstwa osób fizycznych nie
mogą być płynnie przekazane następcom. Ich byt wygasa bowiem
z chwilą zakończenia działalności przez te osoby (zarówno w sposób
naturalny, jak i w wyniku zdarzenia losowego).
Wszystkie te okoliczności powodują, że proces sukcesji w Polsce jest
o wiele mniej powszechny i o wiele bardziej skomplikowany niż w
krajach o dłuższym doświadczeniu gospodarki wolnorynkowej.
2. Jednoosobowa działalność gospodarcza w obliczu zmiany
pokoleniowej
Jednoosobowa działalność gospodarcza je formą prawną
przedsiębiorstwa najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców. Zalet tego
rodzaju rozwiązania jest kilka. Po pierwsze założenie działalności
w takiej formie jest bezpłatne i można go dokonać za pośrednictwem
internetu (należy jedynie posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny).
Również sposób opodatkowania nie jest skomplikowany. Jednak
prowadzenie działalności gospodarczej w takiej formie obarczone jest
ryzykiem. Przedsiębiorca za zobowiązania firmy odpowiada całym
swoim majątkiem prywatnym, a jeżeli jest w związku małżeńskim i nie
podpisał wcześniej rozdzielności majątkowej – odpowiada także
majątkiem współmałżonka. Ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej nie zawiera przepisów regulujących funkcjonowania
przedsiębiorstwa w sytuacji nagłej śmieci, zginięcia czy choroby
uniemożliwiającej prowadzenie działalności gospodarczej.
W chwili śmierci właściciela jednoosobowej działalności
gospodarczej traci ona byt. Urząd Stanu Cywilnego przesyła informację
19

Dane za: A. Kowalewska (red.), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce –
szanse i wyzwania, Warszawa 2009, s. 71.
20
Tamże, ss. 34 – 35.
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o śmieci właściciela do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Na tej podstawie następuje wykreślenie z rejestru przedsiębiorców.
Zgodnie z regulacją art. 63 (2) Kodeksu pracy21 z chwilą śmierci
pracodawcy wygasa stosunek pracy. Pracownikom przysługuje
od spadkobierców pracodawcy odszkodowanie równe wynagrodzeniu
za przysługujący im okres wypowiedzenia22. Sąd Najwyższy w uchwale
z dnia 22 lutego 1994 r. (sygn. akt I PZP 1/94, OSNC 1994 nr 9 poz. 172)
orzekł, że w razie śmierci spadkodawcy prowadzącego działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, jego spadkobiercy wstępują
w prawa i obowiązki spadkodawcy w ramach stosunku pracy
z wyjątkiem tych, które wygasają w chwili śmierci. Tak zatem
spadkobiercy mają obowiązek wypłaty wskazanych wcześnie
odszkodowań.
Interesów
przedsiębiorstwa
prowadzonego
w
formie
jednoosobowej działalności gospodarczej w przypadku śmierci
właściciela nie zabezpiecza także udzielone pełnomocnictwo.
Zgodnie z art. 101 par. 2 23 Kodeksu cywilnego z chwilą śmierci
mocodawcy
wygasa
udzielone
pełnomocnictwo,
chyba
że w pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej. Przykład może stanowić
umowa zlecenia, która zgodnie z dyspozycją art. 747 24 Kodeksu
cywilnego nie wygasa w chwili zleceniodawcy, chyba że strony ustaliły
inaczej. Ważny w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej jest
także fakt, że w chwili śmierci właściciela wygasają pełnomocnictwa
dotyczące dysponowania środkami zgromadzonymi na firmowych

21

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141
z późn. zm.).
22
Art. 63 (2) Kodeksu pracy stanowi: Z dniem śmierci pracodawcy umowy o
pracę z pracownikami wygasają, z zastrzeżeniem przepisów par. 3.
Par. 3 natomiast stanowi, że cytowany wcześniej przepis nie ma zastosowania w
razie przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę.
23
Umocowanie wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika, chyba
że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią
stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.
24
W braku odmiennej umowy zlecenie nie wygasa ani wskutek śmierci dającego
zlecenie, ani wskutek utraty przez niego zdolności do czynności prawnych. Jeżeli
jednak, zgodnie z umową, zlecenie wygasło, przyjmujący zlecenie powinien,
gdyby z przerwania powierzonych mu czynności mogła wyniknąć szkoda,
prowadzić te czynności nadal dopóki spadkobierca albo przedstawiciel
ustawowy dającego zlecenie nie będzie mógł zarządzić inaczej.
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rachunkach bankowych oraz pełnomocnictwa złożone w instytucjach
typu ZUS czy Urząd Skarbowy.
Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność
gospodarczą powoduje także ryzyko utraty majątku przedsiębiorstwa.
Niedotrzymanie terminowych zobowiązań nakłada obowiązek zapłaty kar
umownych lub wypłaty odszkodowań. W obrocie gospodarczym
najczęściej występują umowy o dzieło, umowy zlecenia czy umowy
leasingowe. Umowa leasingu nie wygasa w chwili śmierci
leasingobiorcy, chyba że strony zastrzegły inaczej. Prawa i obowiązki
wynikające z tego rodzaju umowy wchodzą w skład masy spadkowej
i przechodzą na spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy. Umowa
leasingu nie jest zaliczana do kategorii umów, w przypadku których
spełnienie lub przyjęcie świadczenia uzależnione jest od osobistych
przymiotów dłużnika lub właściciela25.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej przedsiębiorcy
mogą występować o przyznanie dotacji na rozwój działalności, szkolenia
pracowników, inwestycje proekologiczne, badania i rozwój, itp. 26 .
Aby rozwinąć zagadnienie dotacji, należy najpierw umiejscowić je
w systematyce prawa. Dotacja jest instytucją prawa publicznego, której
regulacje ustawowe zawarte zostały w ustawie o finansach publicznych.
Specyfiką dotacji jest fakt, iż podlega ona specjalnemu reżimowi
prawnemu tak z zakresie jej przyznawania, jak i wydatkowania oraz
rozliczania. Specyfika tych uregulowań sprowadza się do tego, że biorąc
pod uwagę stosunek prawny nawiązywany poprzez udzielenie dotacji
należy sformułować tezę, że przeważają w nim cechy stosunku
administracyjnoprawnego. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, iż środki
25

Art. 922 par. 2 stanowi: „Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego
ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci
przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.
26
Według raportu „10 lat Funduszy Europejskich w Polsce” w zakończonej
perspektywie finansowej 1400 małych lub średnich przedsiębiorców rozszerzyło
swoją ofertę o nowe produkty lub usługi. Kolejnych 9100 uzyskało wsparcie w
zakresie inwestycji, a 4500 w zakresie rozwoju działań eksportowych. Dzięki
pieniądzom pozyskanym ze środków Unii Europejskiej na polski rynek trafiło
40 000 nowych produktów i usług. Przedsiębiorstwa wdrożyły 2 000 innowacji
oraz 3 000 nowych technologii. Przy wsparciu kapitałowym udzielonym w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki osoby bezrobotne założyły
243 000 nowych firm. Nieco inne liczby przytacza raport firmy Resulto.
Wskazuje on, że wsparciem unijnym objętych zostało 14 872
mikroprzedsiębiorstwa, 7 587 małe, 3 750 – średnie oraz 1 421 – duże.
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pochodzące z dotacji rozwojowej przekazywane są beneficjentom na
podstawie szczególnych warunków dotyczących ich przekazywania
i wykorzystania27, wydatkowania28 tych środków oraz zwrotu środków
wraz z odsetkami w przypadku ich
wykorzystania niezgodnego
z przeznaczeniem bądź obowiązującymi procedurami w zakresie ich
wydatkowania. Przyznanie dotacji natomiast odbywa się w drodze
czynności cywilnoprawnej, jaką jest umowa łącząca dwie strony. Analiza
umów o dofinansowanie zawieranych w ramach perspektywy finansowej
na lata 2007 – 2013, pozwala stwierdzić, że nie zawierały one
uregulowań na wypadek śmierci właściciela przedsiębiorstwa
prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
Umowy te nie zawierają także zakazu dokonywania cesji na inny
podmiot gospodarczy (np. na spółkę kapitałową w którą zostanie
przekształcona jednoosobowa działalność gospodarcza).
Wiele przedsiębiorstw w swojej działalności potrzebuje koncesji,
które są instytucjami prawa admiracyjnego. Zgodnie z przywołanym
wcześniej art. 922 par. 2 Kodeksu cywilnego, nie stanowią one elementu
spadku, gdyż są przyznawane przedsiębiorcy. W chwili jego śmierci
wygasają.
Śmierć właściciela przedsiębiorstwa prowadzonego w formie
jednoosobowej działalności gospodarczej powoduje szereg komplikacji
dla jego spadkobierców. Jednocześnie oznacza, że przedsiębiorstwo,
które niejednokrotnie stanowi dorobek życia, a w przyszłości
ma stanowić zabezpieczenie dla kolejnych pokoleń przestaje istnieć.
Oczywiście możliwe jest zarejestrowanie działalności gospodarczej przez
spadkobiercę i kontynuowanie działalności. Jest to jednak rozwiązanie
pozorne, gdyż nie ma zapewnionej ciągłości prawnej. Faktycznie
powstaje nowy podmiot, który nie ma historii i zdolności kredytowej, nie
ma potencjału aby brać np. w przetargach. Wreszcie – nowe
przedsiębiorstwo nie może posługiwać się wypracowaną przez lata
marką, co często stanowi znaczącą wartość.

27

Podstawa prawna - art. 209 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
28
Podstawa prawna - art. 208 ustawy o finansach publicznych oraz wydane na
jego podstawie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7
września 2007 r. -Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm.).
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3. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę
kapitałową sposobem na zapewnienie ciągłości prawnej
przedsiębiorstwa
Art. 551 par. 5 Kodeksu spółek handlowych 29 przedsiębiorca
prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić
swoje przedsiębiorstwo w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub
spółkę akcyjną. Możliwość ta została wprowadzona do Kodeksu Spółek
Handlowych 25 marca 2011 roku przepisami ustawy o ograniczaniu
barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców30. Jest to zatem
nowa instytucja prawa, jednak pozwala ona, co prawda w niewielkim
stopniu, prowadzić proces sukcesji gospodarczej. Wskazać trzeba, że
początkowo przekształcone przedsiębiorstwo nie miało możliwości
korzystania z ulg podatkowych, które przysługiwały jednoosobowej
działalności gospodarczej. Dopiero z dniem 1 stycznia 2013 r. do art. 93a
ordynacji podatkowej został dodany paragraf 4. Na jego mocy
jednoosobowa spółka kapitałowa, która powstała z przekształcenia
przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą
wstępuje w prawa przysługujące przedsiębiorstwu prowadzonemu
w pierwotnej formie prawnej. Wyjątek stanowią te prawa, które nie mogą
być kontynuowane na mocy przepisów regulujących opodatkowanie
spółek kapitałowych.
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej
w spółkę kapitałową daje możliwość zapewnienia ciągłości prawnej
przedsiębiorstwa. Zgodnie z dyspozycją art. 922 par. 1 Kodeksu
cywilnego udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają
dziedziczeniu. Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie
do spółki spadkobierców. Jednak z punktu widzenia sukcesji
gospodarczej nie jest to zapis stosowany w umowach spółek.
Dziedziczeniu na zasadach ogólnych podlegają także prawa majątkowe
akcjonariuszy spółki akcyjnej.
Na gruncie obecnie obowiązującego prawa, aby zapewnić byt
przedsiębiorstwa po śmierci właściciela należy dokonać przekształcenia
jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.

29

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94
poz.1037)
30
Dz. U. Nr 106, poz. 622 późn. zm.
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Wnioski
1. Sukcesja gospodarcza jest procesem, który zapewnia byt
przedsiębiorstwa mimo śmierci właściciela. Dzięki temu będzie
ono zabezpieczeniem materialnym dla kolejnego pokolenia,
a dorobek życia przedsiębiorcy nie straci na wartości.
2. Przedsiębiorstwo prowadzone w formie prawnej jednoosobowej
działalności gospodarczej, na mocy obecnie obowiązujących
przepisów
nie
podlega
dziedziczeniu.
Byt
takiego
przedsiębiorstwa wygasa wraz ze śmiercią właściciela.
3. Aby zapewnić ciągłość prawną należy przekształcić
jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową.
4. Obecnie obowiązuje przepisy prawa wręcz nakazują dokonanie
przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej
w spółkę kapitałową. W przeciwnym razie działalność nie będzie
mogła być kontynuowana.
5. Z uwagi na fakt, że pierwsze pokolenie przedsiębiorców, które
rozpoczynało prowadzenie działalności gospodarczej w realiach
wolnego rynku osiąga wiek emerytalny, konieczne staje się jak
najszybsze wprowadzenie do porządku prawnego przepisów
umożliwiających dziedziczenie jednoosobowych działalności
gospodarczych.
6. Należy także rozważyć przypadki w których dochodzi do
dziedziczenia w trybie awaryjnym spowodowanym wypadkami
losowymi. Obecnie przerywają one byt firmy pozbawiając tym
samym rodzinę źródła utrzymania.
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Whistleblowing - panaceum na nieetyczne działania
w instytucjach publicznych i prywatnych czy forma
donosicielstwa?
Whistleblowing - panacea for unethical actions in public and
private institutions or the form of reporting?

Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi analizę instytucji whistleblowingu,
która jest panaceum na ujawniane nieprawidłowości w życiu publicznym
i prywatnym. Stanowi również odpowiedź na pytanie kim jest
whistleblower i dlaczego nie jest on donosicielem? Ponadto artykuł
zawiera informacje w jakich krajach whistleblowing jest uregulowany
ustawą oraz jak jest postrzegany w Polsce.
Słowa kluczowe:
sygnalista, demaskowanie,
pracodawca, pracownik

etyka,

prawo,

moralność,

korupcja,

Abstract
This article is an analysis of the whistleblowing institution, which
is a panacea for disclosing irregularities in public and private life. It also
answers the question of who is the whistleblower and why he is not the
informer? In addition, the article contains information on which
whistleblowing countries are governed by the law and how it is perceived
in Poland.
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Wprowadzenie
Zgodnie z łacińską paremią in legibus fundamentum rei publicae
prawa są ostoją państwa. Tylko czy prawa wszystkich pracowników
są gwarantowane na gruncie polskiego ustawodawstwa? Dokładnie prawa
demaskatorów zwanych whistleblowerami? Celem niniejszego artykułu
jest szerokie spojrzenie na zagadnienie whistleblowingu i odpowiedź na
pytanie czy stanowi on panaceum na nieetyczne działania w instytucjach
publicznych i prywatnych, a także wyodrębnienie postulatów de lege
ferenda, które mogłyby być asumptem do stworzenia ochrony prawnej
whistleblowerów w Polsce na gruncie odrębnej ustawy, pracowników
zatrudnionych nie tylko na umowie o pracę, związanych stosunkiem
pracy z pracodawcą, ale także osób przyjmujących np. zlecenie
i będących wtedy na umowie cywilnoprawnej.
Synonimika słowa „informować”
Zasoby polskiej synonimiki pozwalają słowo „informować”
przedstawić innymi wyrazami bliskoznacznymi, które posiadają walor
stylistyczny, czasami kolokwialny, nacechowany różnymi emocjami.
Słownik synonimów1 wyraz ten pozwala zastąpić następującymi: dawać
znać, donosić, komunikować, mówić, powiadać, udzielać informacji,
uświadamiać, zawiadamiać. Informowanie może być niebezpieczne
z etycznego i moralnego punktu widzenia, mówimy wtedy o donoszeniu
na kogoś. Kim jest zatem donosiciel według słownika 2 ? Gumowym
uchem, kablem i kapusiem. Czasami możemy się spotkać ze
sformułowaniem: wichrzyciel. Donos jest nazywany oskarżeniem i
denuncjacją. Należy jednak wyodrębnić dobry i zły3. Cel pierwszego jest
moralnie akceptowany przez środowisko. Zły donos nie służy nikomu,
stwarza tylko konflikty i szkodzi. Owe donoszenie jest współczesnym
problemem, obejmującym życie publiczne i prywatne, zakorzenionym
1

L. Wiśniakowska, Słownik Synonimów, Warszawa 2007, s. 94.
Ibidem, s. 55.
3
M. Bugdoł, Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Warszawa 2007,
s. 128.
2
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silnie w historii. Motywów donoszenia jest co najmniej kilkanaście.
Najczęściej występującymi jest jednak chęć zaszkodzenia drugiej osobie,
pomocy samemu sobie kosztem innych ludzi, przejawiane pragnieniem
odniesienia sukcesu i zaspokojenia własnej zazdrości czy zawiści, czy też
poprawienie funkcjonowania danej instytucji, działalności gospodarczej,
w której pracujemy jeśli wykrywane są w niej pewne nieprawidłowości.
Ten ostatni motyw ma zabarwienie pozytywne, ponieważ jego celem jest
wyeliminowanie, w interesie ogólnym, działań niezgodnych z prawem.
Polskie przepisy explicite wyrażają czym jest wspomniana działalność
gospodarcza. Mianowicie jest to zarobkowa działalność wytwórcza,
budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa,
wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły4.
Donos, który jest formą donosicielstwa od razu przywołuje
wrogie skojarzenia wśród odbiorców. Tymczasem w Wielkiej Brytanii,
Stanach Zjednoczonych i mimo wszystko coraz częściej w Polsce słowo
to kojarzy się z demaskatorem i aktem demaskacji, co stwarza wydźwięk
pozytywny. Cały proceder nazywany jest whistleblowingiem, co z języka
angielskiego oznacza sygnalizowanie i demaskowanie. Osoby te określa
się
whistleblowerami,
czyli
sygnalizatorami,
demaskatorami,
denuncjatorami czy też ujawniaczami, ale w żadnym wypadku nie
donosicielami, na co zwraca uwagę Joanna Król, sugerując, że negatywne
nacechowane słowo: donosiciel, uwłacza godności whistleblowera5. Warunkiem sine qua non postępowania tej osoby jest działanie w dobrej
wierze. Taki informator posiada wewnętrzną wiedzę na temat instytucji
publicznej lub prywatnej, którą przekazuje osobie kompetentnej lub
odpowiedniemu organowi, w celu podjęcia decyzji zmierzających do
wyeliminowania istniejących nieprawidłowości.
Cechy charakterystyczne whistleblowerów
W 2000 roku w czeskiej Pradze odbyła się X międzynarodowa
konferencja
antykorupcyjna,
której
tematem
była
ochrona
whistleblowerów. W materiałach konferencyjnych organizatorzy zapewnili pomarańczowe gwizdki, które miały posłużyć zgłaszaniu
4

Ustawa z dnia 2 VII 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.
2004 Nr 173 poz. 1807).
5
J. Król, Znaczenie dla Polski koncepcji informatora w dobrej wierze,
„Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 2011, nr
9, s. 104.
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nieprawidłowości. W tym samym czasie w ramach Fundacji Batorego,
która od kilku lat prowadzi aktywną politykę na temat whistleblowingu,
Program Przeciw Korupcji rozpoczął poradnictwo prawne w zakresie
przepisów antykorupcyjnych. Korupcja, o czym będzie mowa dalej,
stanowi największą gangrenę współczesnego świata. Gwizdanie,
w znaczeniu potocznym, oznacza wszczęcie alarmu przez pracownika,
członka danej organizacji, przedsiębiorstwa, jednostek administracji
publicznej w sytuacji łamania prawa czy nadużycia władzy. Dmuchanie
w gwizdek wywodzi się od angielskiego terminu to blow the whistle.
Etymologii whistleblowingu należy doszukiwać się w poczynaniach
sędziów sportowych, np. piłkarskich i koszykarskich, którzy widząc faul
zawodnika gwiżdżą, żeby tę akcję przerwać. W niektórych krajach nie
mówimy o dmuchaniu w gwizdek tylko o biciu w dzwony lub
o latarnikach, którzy oświetlają skały, na których statek mógłby zostać
poważnie uszkodzony. Konkludując wszystkie te zwroty sprowadzają się
do jednego, do ostrzeżenia o nadchodzącym niebezpieczeństwie,
a później jego obnażeniu.
Whistleblowera charakteryzuje szereg cech określających jego
pracę. Przede wszystkim kieruje się on bezinteresownością, ponieważ
najważniejszą dla niego wartością jest dobro wspólne, interes społeczny
stawia na pierwszym miejscu, a zaspokojenie własnych korzyści jest dla
niego nieistotne. Co ważne, whistleblower jest często prekursorem
dyskusji na temat nadużyć, które zachodzą w zakładzie pracy, otwiera
dyskusję i wzbudza niepokój. Demaskator poprzez nagłe ujawnienie
nieprawidłowości hamuje negatywne tendencje zachodzące w życiu
publicznym. Ponadto przymiotem jego sygnalizacyjnej działalności jest
odwaga i anonimowość. Wydział dochodzeniowy w jednym
z niemieckiego landów zajmuje się ściganiem korupcji, kierując się
przede wszystkim sztuką anonimowego aktywizmu.
Sam zaś proces whistleblowingu ma, jak zauważają Magdalena
Najda i Teresa Maria Romer 6 , walor wychowawczy i profilaktyczny,
ponieważ rodzi świadomość w najbliższym nam środowisku
pracowniczym, że nie ma zgody na łamanie prawa i automatycznie
zostaje
zainicjowana
reakcja
na
niewłaściwe
zachowanie.
Sygnalizowanie i demaskowanie pozwala zrozumieć istotę etyki
zawodowej, która jest wspólnym dobrem danego społeczeństwa
demokratycznego i obywatelskiego. To ono zakłada, że obywatel
6

M. Najda, T. M. Romer, Etyka dla sędziów. Rozważania, Warszawa 2007,
s. 151-166.
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funkcjonuje jednocześnie między innymi w trzech układach społecznych:
politycznym, pracowniczym i terytorialnym. W każdym z nich spełnia
określone interesy oraz dążenia za pomocą instrumentów pozwalających
ich wyrażanie oraz realizację7.
Korupcja jako główne zainteresowanie whistleblowerów
Jak prawidłowo zauważa dr inż. Paweł Chodak whistleblower jest
świadkiem działań przestępczych, ale najczęściej o podłożu
korupcyjnym 8 . To ta gangrena współczesnego życia stanowi jedno
z największych zagrożeń w otaczającym nas świecie. Zapobieganie,
zwalczanie i ujawnianie korupcji stanowi trudne zadanie ze względu na
specyfikę tego typu przestępstwa, co przedstawia Chodak. „Aby zrozumieć tę szczególną specyfikę przestępstw korupcyjnych, należy
dokonać porównania typowego przestępstwa kryminalnego z typowym
przestępstwem korupcji. Otóż w pierwszym przypadku, kiedy dochodzi
do przestępstwa kryminalnego mamy do czynienia ze sprawcą
przestępstwa czyli przestępcą oraz z poszkodowanym, czyli ofiarą
przestępstwa. W przestępstwie kryminalnym mamy ofiarę przestępstwa,
która jest zainteresowana ujawnianiem i ukaraniem sprawcy (o ile nie
został wskazany). W drugim przypadku, kiedy dochodzi do wystąpienia
przestępstwa korupcyjnego mamy do czynienia z dwoma sprawcami
przestępstwa, czyli dwoma przestępcami. W tym przypadku nie ma
poszkodowanego, który byłby związany bezpośrednio ze sprawcami, co
oczywiście nie oznacza, że nie ma go wcale – jest nim z reguły jakiś
podmiot, a często całe państwo”9.
Według raportu międzynarodowej, niezależnej, organizacji
pozarządowej Transparency International, założonej w 1993 roku Polska
sklasyfikowana jest na 29. miejscu wśród 176. krajów pod względem
poziomu korupcji na świecie, ze wskaźnikiem 6,2, w sytuacji której 0
oznacza totalną korupcję, a 10 jej brak. Tendencja jest malejąca, o czym
świadczy ranking z 2011 roku, w którym Polska była na miejscu 41., ze
wskaźnikiem 5,3 10 . Jednakże nadal w gronie państw europejskich kraj
nad Wisłą wypada dość przeciętnie. Liderem rankingu jest Dania, a także

7

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 66.
P. Chodak, Whistleblowing w przedsiębiorstwie – czy jest potrzebny?, „Journal
of Modern Science” 2015, nr. 3, s. 271.
9
Ibidem,
10
J. Król, op.cit., s. 103.
8
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Nowa Zelandia. W pierwszej szóstce państw z najmniejszą korupcją są
trzy inne kraje skandynawskie: Finlandia, Szwecja i Norwegia.
Cywilnoprawna konwencja o korupcji Rady Europy11 w artykule
9 nakazuje wprowadzenie odpowiedniej ochrony przed wszelkimi
nieuzasadnionymi sankcjami wobec pracowników, którzy mając
uzasadnione podstawy do podejrzewania, że doszło do korupcji zgłaszają
optimus fide własne podejrzenia odpowiednim osobom. Ponadto
Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji12 w artykule 33
podobnie jak wyżej wymieniona konwencja nakłania wprowadzenie
w wewnętrznych systemach krajowych odpowiednich środków w celu
zapewnienia ochrony przed jakimkolwiek nieuzasadnionym działaniem
każdej osobie, która zgłasza w dobrej wierze i na racjonalnych
podstawach właściwemu organowi wszelkie zdarzenia związane
z przestępstwami ustanowionymi zgodnie z niniejszą konwencją. Oprócz
Cywilnoprawnej Konwencji o Korupcji Rady Europy oraz Konwencji
Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji również rezolucja 1729
(2010)13 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wzywa jej członków do opracowania na drodze legislacji całościowej ochrony prawnej
whistleblowerów z uwzględnieniem przepisów chroniących demaskatorów przed każdą formą represji, najczęściej ze strony pracodawcy.
Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie Fundacji
Batorego wykonało w dniach 11-18 kwietnia 2012 roku badanie,
w którym przedstawiło respondentom następujące pytanie: Pana(i) kolega
z pracy nie dopełnia swoich obowiązków służbowych, stwarzając tym
samym zagrożenie dla bezpieczeństwa innych pracowników. Czy
dowiedziawszy się o tym powiadomił(a)by Pan(i) o tym fakcie
zwierzchnika? Proszę wskazać najwyżej dwie odpowiedzi. Największą
popularnością, bowiem aż 40,6% badanych, cieszyła się odpowiedź:
starałabym się zwrócić na to uwagę zwierzchnika, ale w sposób
dyskretny, anonimowy. Druga najczęściej zaznaczana odpowiedź, na
którą zdecydowało się 28,3% ankietowanych, brzmiała: otwarcie (pod
11

Cywilnoprawna konwencja o korupcji z dnia 4 XI 1999 roku (Dz.U.
244 poz. 2443).
12
Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji z dnia 31
roku (Dz.U. 2007 nr 84 poz. 563).
13
Strona internetowa Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTMLen.asp?fileid=17851&lang=en, „Protection of whistleblowers”,
01.07.2017.
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nazwiskiem) powiadomił(a)bym zwierzchnika. Zatem niespełna 70%
osób zadeklarowało chęć poinformowania zwierzchnika o pewnych
nieprawidłowościach. Cecha anonimowości większego grona tych osób
potwierdza, że zyskaliby oni miano sygnalisty.
Obserwując teatr życia codziennego godny zauważenia jest
upadek moralności i coraz mniejszy wpływ wartości takich jak: lojalność,
odpowiedzialność, odwaga, patriotyzm, prawdomówność, rzetelność,
solidarność, sprawiedliwość, tolerancja, uczciwość i wielkoduszność na
postępowanie ludzi14. Whistleblowing jest bardzo dobrym instrumentem
w ujawnianiu nie tylko korupcji, ale także fałszowania dokumentów
i danych, nepotyzmu, niekompetencji i braku bezstronności 15 . Jeżeli
przyjmiemy zasadę: lepiej zapobiegać niż leczyć, to wydaje się, że
instytucja whistleblowingu we wczesnym stadium wykrycia problemu
umożliwi szybkie ujawienie nieprawidłowości w firmie.
Whistleblowing na przykładzie Polski i innych krajów
Należy pamiętać, że sprawy z demaskatorami związane są nie
tylko z prawem pracy, ale obejmują również powództwa o naruszenie
dóbr osobistych, prywatne akty oskarżenia o pomówienie, czy też nawet
postępowanie karne demaskatorów oskarżonych o korupcję. Jak długo
mówimy o pozytywnych aspektach działalności whistleblowerów tak
długo nie doczekaliśmy się podjęcia prawnych kroków na drodze
legislacyjnej w naszych kraju, bowiem pojęcie whistleblowingu
z rodowodem angielskim nie jest uregulowane explicite na gruncie
polskiego ustawodawstwa, choć standardy międzynarodowe, w tym
przedstawione w niniejszej pracy dwie konwencje i rezolucja nakładają
obowiązek stworzenia regulacji prawnych przez ustawodawcę. Jednakże
do tej pory nie doczekaliśmy się implementacji przepisów o obowiązku
ochrony sygnalistów, mimo, że wielokrotnie apelowała o to Fundacja
Batorego, a także Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar w
liście do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety
Rafalskiej16. Przepisy o whistleblowerach dotykają głównie prawa pracy,
14

M. Kosewski, Wartości, godność i władza. Dlaczego porządni ludzie czasem
kradną, a złodzieje ujmują się honorem, Warszawa 2008, s. 14.
15
M. Maciejewski, Whistleblowing. Instytucja i jej rola w kształtowaniu
odpowiedzialności w administracji, [w:] Odpowiedzialność administracji i w
administracji, red. Z. Duniewska, M. Stahl, Warszawa 2013, s.341-358.
16
Strona internetowa prowadzona jest przez Fundację im. Stefana Batorego,
http://www.sygnalista.pl/, „List RPO MRPiPS 2015”, dostęp 01.07.2017.
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prawa karnego i procedury karnej. Prawo pracy powinno chronić
demaskatorów przed zwolnieniem z tytułu wykazania nieprawidłowości
w przedsiębiorstwie, w którym pracują, a prawo karne m.in.: przed
zniesławieniem. Kodeks pracy17 w dziale czwartym wyodrębnia katalog
otwarty obowiązków pracodawcy i pracownika. Artykuł 100 § 2
wyszczególnił obowiązki pracownika: przestrzeganie czasu pracy,
regulaminu i przepisów ustalonych w zakładzie pracy oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie
jego mienia oraz zachowywanie w tajemnicy informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, przestrzeganie
tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, a także przestrzeganie w
zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Analogicznie w art. 94
zostały sformułowane obowiązki pracodawcy. Wśród nich m.in.:
organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu
pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientacje seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas
określony lub nieokreślony, terminowe i prawidłowe wypłacanie
wynagrodzenia, stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów
oceny pracowników oraz wyników ich pracy, wpływanie na
kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
Jak słusznie zauważa Nicola Zięba obowiązki stron stosunku pracy
w zakresie whistleblowingu można wyodrębnić z tych dwóch
przepisów18.
Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których nie
funkcjonują odrębne regulacje dotyczące ochrony sygnalistów, na co
zwraca się uwagę w Praktycznym Przewodniku Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka 19 . Działa natomiast Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, którego celem
od 2001 roku jest doskonalenie umiejętności wykrywania
i przeciwdziałania oszustwom i korupcji w trakcie wykonywania zadań
kontrolnych. Instytut wespół ze Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw
i Nadużyć - ACFE Polska umożliwia whistleblowerom przekazanie
17

Ustawa z dnia 26 VI 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).
Strona internetowa Rzeczpospolitej, http://www.rp.pl/, „Whistleblowing: głos
sumienia w zakładzie czy kapuś”, dostęp 01.07.2017.
19
D. Głowacka, A. Płoszka, M. Szczaniecki, Praktyczny Przewodnik,
http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/04/Wiem_i_powiem.pdf,
s.18,
dostęp 25.06.2017.
18
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informacji o znanych im nadużyciach i oszustwach, oczywiście w ich
środowisku pracy. Wiadomości należy przekazać przez specjalnych
formularz umieszczony na stronie internetowej Polskiego Instytutu
Kontroli Wewnętrznej20. W Stanach Zjednoczonych od 1989 roku funkcjonuje ustawa o ochronie demaskatorów Whistleblower Protection Act,
a od 2002 roku Sarbanes-Oxley Act, w której to pojęcie whistleblowingu
zostało uznane za jedno z najbardziej istotnych narzędzi kontroli nad
działalnością spółek publicznych 21 . Natomiast w Wielkiej Brytanii
w 1999 roku weszła w życie ustawa o ujawnianiu w interesie publicznym
informacji poufnych. Jednym ze wspólnych mianowników tych regulacji
jest ciężar dowodu, który spoczywa na pracodawcy. To on musi
udowodnić dlaczego wobec sygnalisty, ujawniającego nieprawidłowości
zastosował dotkliwą karę np. w postaci wypowiedzenia umowy o pracę.
Trzeba wspomnieć też, że są dobre długoletnio działające organizacje,
które wspierają whistleblowerów. Przykładem jest Government
Accountability Project, która jako organizacja pozarządowa powstała w
1977 roku i zajmuje się działalnością z zakresu wolności słowa w miejscu
pracy, a także ochroną prawną whistleblowerów na poziomie
legislacyjnym. Kontrolują firmy, które dopuściły się nielegalnych praktyk
naruszających interes publiczny.
Ochrona whistleblowerów nie jestem tematem tabu w większości
krajów europejskich m.in.: w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Rumunii,
na Węgrzech, w Słowenii, Belgii, na Malcie, w Irlandii, Serbii,
na Słowacji i w Holandii, na kontynencie amerykańskim w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie, w Afryce, a dokładnie w Republice
Południowej Afryki i Ghanie oraz w Australii czy Nowej Zelandii.
W Azji, nie uwzględniając przede wszystkim Japonii i Korei Południowej
działalność demaskacyjna raczej nie jest objęta ochroną prawną.
Whistleblowing w prawie sportowym
Instytucja whistleblowera znana jest również w tematyce prawa
sportowego. 14 marca 2017 roku Światowa Agencja Antydopingowa
(WADA) uruchomiła platformę internetową mającą na celu pomoc

20

Strona internetowa Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej,
https://www.pikw.pl, „Zgłoś nadużycie - WhistleblowerHotline”, dostęp
01.07.2017.
21
A. Bałandynowicz, Probacyjna sprawiedliwość karząca, Warszawa 2015, s.
267-287.
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w zwalczaniu dopingu w sporcie – Speak Up22. Poprzez stronę projektu,
bądź aplikację mobilną dostępną na systemach Android bądź IOS każdy
może dokonać bezpiecznego zgłoszenia, w którym osoba tego
dokonująca zdecyduje czy chciałaby być informatorem zwykłym czy też
wshistleblowerem. Jeżeli zdecyduje się na pierwszy krok, to nie
uczestniczy w dalszej części tej sprawy, natomiast przy wyborze
whistleblowera cały czas będzie się współpracować z Agencją na
podstawie podpisanej umowy, której warunki określa dokument tzw.
WADA Whistleblower Program and Policy 23 , a regulują one przede
wszystkim prawa i obowiązki demaskatora czy też charakter
stosowanych środków ochronnych.
Whistleblowing w prawie bankowym
Whistleblowing znalazł swoje miejsce również w prawie
bankowym24. Polski ustawodawca wprowadził nowelizacją art. 9 obowiązek zgłaszania naruszeń prawa i obowiązujących w banku procedur
i standardów etycznych. Bank zapewnia w świetle przepisów ochronę
pracownikom przed działaniami represyjnymi, które mogą wystąpić
z tytułu zgłaszania nieprawidłowości, czynią to jednak anonimowo,
w końcu to podstawowa cecha whistleblowerów. Są to jednak przepisy
mało doprecyzowane, ponieważ nie jest określone kto może dokonać
zgłoszenia nieprawidłowości 25 . Istotne jest, aby oprócz pracowników
w świetle kodeksu pracy były to również osoby zatrudnione na umowie
o pracę. Zasadne jest zwrócenie uwagi na ogólne sformułowanie tego
artykułu jako systemu zarządzania. Wydaje się, że można w kierunku
ustawodawcy wystosować postulat de lege ferenda, aby w kodeksie
pracy, w omówionych artykułach 94 i 100, uwzględnił pojęcie systemu
zarządzania kontrolą wewnętrzną i instytucję whistleblowingu Jednakże
w opinii publicznej pojawiają się głosy, że lepiej instytucję
22

Strona internetowa Światowej Agencji Antydopingowej, https://www.wadaama.org, „WADA launches ''SpeakUp!'' - A secure digital platform to report
doping violations”, dostęp 25.06.2017.
23
Strona internetowa Światowej Agencji Antydopingowej, https://www.wadaama.org, „WADA
Whistleblowing Program Policy and procedure for reporting misconduct”, dostęp
25.06.2017.
24
Ustawa z dnia 29 VII 1997 roku prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz.
939).
25
Strona internetowa Instytutu Compliance, http://instytutcompliance.pl,
„Zmiany odnośnie whistleblowingu w prawie bankowym”, dostęp 01.07.2017.
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whistleblowingu zagospodarować w odrębnej ustawie, niż do każdej np.
do kodeksu pracy dopisywać artykuły dotyczące stricte demaskatorów26.
Niski poziom
whistleblowingu

świadomości

przedsiębiorców

w

Polsce

nt.

Od kilku lat Fundacja Batorego podejmuje działania zmierzające
do wypracowania regulacji prawnych, które w znacznym stopniu stworzą
ochroną prawną whistleblowerów na gruncie odrębnego aktu prawnego.
Podczas ostatniego warsztatu „Sygnalizowanie jako narzędzie
zarządzania?”, który został zorganizowany w 2016 roku w ramach
projektu „Polska ustawa o ochronie sygnalistów. W poszukiwaniu
poparcia związków zawodowych oraz organizacji pracodawców”
poruszano problem braku świadomości przedsiębiorców w Polsce na
temat whistleblowingu. Sygnalizowano, że potencjalni demaskatorzy
posiadają niski poziom wiedzy i brak gotowości do przejrzystego
prowadzenia działalności gospodarczej, oczywiście podkreślano przy tym
potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych, ale przy jednoczesnym
edukowania społeczeństwa czym tak naprawdę jest whistleblowing27.
Wnioski końcowe
Pracownicy, osoby na umowach zlecenia lub o dzieło, ogólnie
wszyscy zainteresowani przestrzegania zasad etycznych i moralnych nie
mogą być biernymi obserwatorami życia, w którym dochodzi do łamania
prawa, powinni oni bowiem mieć nie tylko prawo, lecz obowiązek
informowania np. o wszelkich formach dyskryminacji. Jedną z zasad
zarządzania jakością w organizacji jest zaangażowanie pracowników 28 .
W przypadku whistleblowingu mówimy o zaangażowaniu pracowników
do wyeliminowania nagannych sytuacji w zakładach pracy, których są
świadkami. Whistleblowing wymaga determinacji demaskatora, ale przy
zapewnieniu mu odpowiedniej ochrony prawnej, najlepiej w obrębie
nowej ustawy na wzór Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii, co
było podnoszone w niniejszej pracy. Jednakże, aby whistleblowing miał
26

Strona internetowa prowadzona jest przez Fundację im. Stefana Batorego,
http://www.sygnalista.pl/, „Sprawozdanie z warsztatu: Sygnalizowanie jako
narzędzie zarządzania? Warszawa, 9 maja 2016 roku”, dostęp 01.07.2017.
27
Strona internetowa prowadzona jest przez Fundację im. Stefana Batorego,
http://www.sygnalista.pl/, „Sprawozdanie z warsztatu: Sygnalizowanie jako
narzędzie zarządzania? Warszawa, 9 maja 2016 roku”, dostęp 01.07.2017.
28
M. Bugdoł, op.cit., s.128-129.

448

M. Krogulec: Whistleblowing - panaceum na nieetyczne działania w instytucjach
publicznych i prywatnych czy forma donosicielstwa

rację bytu w Polsce konieczne jest spełnienie również innych przesłanek
wymienionych we wnioskach końcowych. Wyliczył je również dr inż.
Paweł Chodak, a są to: świadomość wymiaru sprawiedliwości przy
znajomości przepisów antykorupcyjnych, zrozumienie najbliższego
otoczenia whistleblowera, dokładnie jego współpracowników, a także
dobra wola wszystkich zainteresowanych stron29. Whistleblower ma swobodę w działaniu, ponieważ ostrzega przed mającą nadejść katastrofą.
Przy dyskusji o nieprawidłowościach w przedsiębiorstwach kluczowa jest
zarówno kwestia rozliczania winnych jak i usuwania szkód. W tym
przypadku whistleblower jako posłaniec etosu dobrych zachowań,
wzorowo etycznych i moralnych, staje się być panaceum na naganne,
nielegalne sytuacje, które mają miejsce w życiu publicznym i jest daleki
od zwykłego donoszenia, co potwierdzono zostało na początku artykułu.
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Klauzula nadużycia prawa w podatku od towarów
i usług i jej wpływ na działalność gospodarczą
Anti-abuse rule in VAT and its impact on business

Abstrakt
15 lipca 2016 roku, weszły w życie dwie klauzule, których celem
jest zwalczanie unikania opodatkowania: ogólna klauzula obejścia prawa
i klauzuli nadużycia prawa w podatku VAT. Ta pierwsza została
uregulowana w Ordynacji podatkowej, zaś druga została w prowadzona
do ustawy o podatku od towarów i usług. Ze względu na lakoniczny
charakter klauzula nadużycia prawa, możliwe są trudności interpretacyjne
oraz określenie zakresu jej zastosowania. W celu ustalenia tego zakresu
zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy wprowadzającej klauzulę,
należy odwołać się wprost do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej. Przedmiotem artykułu będzie omówienie powołanego
w uzasadnieniu orzecznictwa TSUE uzupełnionego przez autora o inne
istotne wyroki oraz opinie rzeczników generalnych TSUE. Szczególny
nacisk zostanie położony na stosowane w podatku VAT schematów
optymalizacyjne oraz możliwości zastosowania klauzuli nadużycia
prawa. Istnienie niektórych ze wskazanych w artykule schematów jest
poruszane również w literaturze naukowej. Ze względu na okoliczność, iż
aktualnie nie ma jeszcze wykształconej praktyki stosowania nowych
przepisów, analizie poddane zostanie zostaną orzeczenia wydane
w oparciu o doktrynę TSUE dotyczącą nadużycia prawa stosowaną przed
wprowadzeniem klauzuli.
Słowa kluczowe:
klauzula nadużycia prawa, VAT, ustawa o podatku od towarów i usług
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Abstract
On July 15, 2016, two clauses aimed at combating tax evasion
came into effect: the General anti-avoidance rule and the anti-abuse rule
in VAT. The first is regulated by the Tax Ordinance Act and the second
one is introduced in the VAT Act. Due to anti-abuse rule in VAT is
laconic, it could be hard to established the meaning of the rule and the
scope of its application. In order to establish this scope, the statement of
reasons to the amendment refers to the applicable case-law of the Court
of Justice of European Union. The subject of the article will be the
discussion of the case-law of the CJEU, which was indicated in the
statemant of reasons, as well as case-law and the opinions of the
Advocates-General chose by the author due to their relevance in this
matters. Special emphasis will be placed on the VAT schemes used in
VAT optimization and on the possibility of applying the anti-abuse rule
in VAT in these cases. Application of some of the indicated schemes is
discussed in the scientific literature. Due to the fact that at present there is
not yet a well-developed practice of applying new regulations, the
analysis will be based on judgments based on the doctrine of abusive
practice of CJEU applied before the rule was introduced.
Key words:
Anti-abuse rule in VAT, VAT, Goods and Services Tax Act

1. Klauzula nadużycia prawa w VAT a ogólna klauzula obejścia
prawa
Ustawą z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz niektórych innych ustaw1 (dalej też: „Ustawa wprowadzająca”) została dodana w art. 5 ust. 4 i 5 ustawy z dnia o podatku od
towarów i usług2 (dalej: ustawa o VAT) klauzula nadużycia prawa, której
celem jest przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania w VAT. Należy
wskazać, że ta sama ustawa wprowadziła równolegle do ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa3 (dalej: Ordynacja podatkowa)
1

ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 846)
2
ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z
2016 roku poz. 710)
3
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017
roku poz. 201)
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ogólną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Obie instytucje
mają służyć, co do zasady temu samemu celowi, jednakże różni je zakres
zastosowania i sposób regulacji.
Nowe instytucje uzupełniają uprzednio stosowane narzędzia
służące do zwalczania uchylania się od opodatkowania odnoszące się do
różnych podatków w postaci art. 199a Ordynacji podatkowej oraz
szczególnych klauzuli antyabuzywnych dotyczących tylko wybranych
podatków lub określonych stosunków czy transakcji. Przy czym jak
wskazuje się w doktrynie powołany art. 199a Ordynacji podatkowej ma
bardzo ograniczony zakres zastosowania. Bowiem odnosi się on do
korzystnych podatkowo czynności pozornych podatnika a nie do
rzeczywistych czynności, których zasadniczym celem jest uzyskanie
korzyści podatkowej4. Natomiast w stosunku do czynności stanowiących
nadużycie prawa lub oszustwo w zakresie VAT organy podatkowe były
uprawione, zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 25 lutego 2015 r. 5
i wyrokiem NSA z dnia 25 kwietnia 2017 roku6, do odmowy prawa do
odliczenia lub zwrotu podatku na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c
ustawy o VAT, zgodnie z którym nie stanowią źródła podatku
naliczonego faktury, które stwierdzają czynności sprzeczna z zasadami
współżycia społecznego, czyli do których zastosowanie ma art. 58 par. 2
Kodeksu cywilnego7. Kolejnym instrumentem umożliwiającym organom
prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku transakcji
na gruncie VAT pomiędzy powiązanymi podmiotami jest art. 32 ustawy
o VAT 8 . Przeciwdziałać oszustwom podatkowym na gruncie VAT ma
także instytucja odwróconego obciążenia, kaucji gwarancyjnej czy
obowiązki informacyjne w postaci konieczności składania Informacji
podsumowujących i rejestrów VAT w formacie jednolitego pliku
kontrolnego9. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że klauzula ogólna zgodnie z art. 119b par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej nie może być
4

K. Winiarski, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania a obejście i
nadużycie prawa podatkowego, Przegląd Prawa Publicznego nr 12/2015, s. 106
5
wyrok NSA z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt I FSK 93/14, ONSAiWSA z
2016 r., Nr 4, poz. 62
6
wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2017 roku, sygn. akt I FSK 1226/15
7
K. Lasiński-Sulecki, Wpływ ryzyka oszustw i nadużyć na przyszły kształt
systemu opodatkowania VAT, Przegląd Podatkowy 7/2015, s. 6
8
K. Winiarski, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania a obejście i
nadużycie prawa podatkowego, Przegląd Prawa Publicznego nr 12/2015, s. 106.
9
K. Lasiński-Sulecki, Wpływ ryzyka oszustw i nadużyć na przyszły kształt
systemu opodatkowania VAT, Przegląd Podatkowy 7/2015, s. 6
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stosowana, jeżeli zastosowanie innych przepisów prawa podatkowego
pozwala na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Przy czym choć
analogiczna regulacja nie została zawarta expressis verbis w tekście
klauzuli to nie oznacza to, że może być ona dowolnie stosowana.
W celu określenia zakresu zastosowania i charakteru klauzuli
nadużycia prawa w VAT uzasadnione wydaje się dokonanie porównania
treści obu wprowadzonych klauzul. Po pierwsze należy wskazać,
iż zgodnie z art. 119b par. 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej z zastosowania
ogólnej klauzuli obejścia prawa wyłącza się m.in. przypadki dotyczące
podatku od towarów i usług. Powodem przyjęcia takiego rozwiązania
jest, zgodnie z uzasadnieniem do projektu Ustawy wprowadzającej,
wykształcenie się na gruncie VAT odrębnej i dotyczącej tylko tego
podatku instytucji nadużycia prawa, która z kolei znajduje swoje źródło
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(poprzednio Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) (dalej: TSUE).
Przy czym warto zwrócić uwagę, że brak harmonizacji podatków
dochodowych w ramach Unii Europejskiej spowodował, że tak bogaty
dorobek orzeczniczy TSUE w zakresie tych podatków nie mógł zostać
wypracowany. Dlatego, jak wskazuje projektodawca w uzasadnieniu do
Ustawy wprowadzającej, zastosowanie ogólnej klauzuli do podatku od
towarów i usług musiałoby pozostać zgodnie z wypracowaną przez
TSUE doktryną, co uzasadnia odrębną regulację tej instytucji. Jednakże
warto w tym kontekście wskazać orzecznictwo TSUE m.in. dotyczące
zagranicznej spółki kontrolowanej, w którym TSUE za przedmiot swoich
rozważań przyjął pojęcie sztuczności konstrukcji zmierzającej do
unikania opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych10.
Ogólna klauzula obejścia prawa dotyczy, zgodnie z art. 119a par.
1 Ordynacji podatkowej, czynności, które:
1) zostały dokonane przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści
podatkowej,
2) są sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem i celem
przepisu ustawy podatkowej,
3) jeżeli sposób działania podatnika był sztuczny.
10

K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Zakaz nadużycia unijnego prawa
podatkowego zasadą ogólną prawa UE?, Zeszyty Naukowe Sądownictwa
Administracyjnego 2 (47)/2013, s. 43-44
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Przy czym zgodnie z art. 119a par. 3 Ordynacji podatkowej
podatnik może wykazać, że w danej sytuacji działał rozsądnie i kierował
się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści
podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy
podatkowej. Z kolei w art. 119c Ordynacji podatkowej zostało
doprecyzowane, co stanowi o sztucznym charakterze działania podatnika
poprzez wskazanie przykładowych sposobów organizacji transakcji
wskazujących na ich sztuczny charakter w postaci: nieuzasadnionego
dzielenia operacji, nieuzasadnionego angażowania podmiotów
pośredniczących, zasadnicza tożsamość sytuacji ekonomicznej przed i po
dokonaniu sztucznych operacji gospodarczych, podejmowanie czynności
o przeciwstawnych skutkach (znoszących lub kompensujących) oraz
podejmowanie nieuzasadnionego ryzyka ekonomicznego.
W art. 119e Ordynacji podatkowej wskazano, że pojęcie korzyści
podatkowej należy rozumieć jako niepowstanie zobowiązania
podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego
lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty
podatkowej, powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo
podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.
Z kolei nadużycie prawa w ustawie o podatku VAT zgodnie z art.
5 ust. 5 należy rozumieć, jako dokonanie czynności opodatkowanych,
które:
1) pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych
w przepisach ustawy,
2) miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych
sprzecznych z celem, któremu służą te przepisy.
Zatem w pierwszej kolejności należy wskazać, że z punktu
widzenia językowego klauzula nadużycia prawa w VAT ma szersze
zastosowanie, bowiem nie wprowadza warunku sztucznego charakteru
czynności wykonanych przez podatnika. Przy czym zgodnie
z uzasadnieniem do projektu ustawy wprowadzającej, w szczególności
powołanego wyroku TSUE w sprawie C-255/02 Halifax oraz w sprawie
w sprawie C-425/06 wskazuje się, że „również z ogółu obiektywnych
czynników powinno wynikać, że celem spornych transakcji jest
uzyskanie korzyści podatkowej” oraz „sąd krajowy powinien najpierw
zbadać, czy zamierzonym skutkiem jest korzyść podatkowa, której
przyznanie byłoby sprzeczne z jednym lub kilkoma celami szóstej
dyrektywy, a następnie, czy stanowiła ona zasadniczy cel przyjętego
455

P. Łapiński: Klauzula nadużycia prawa w podatku od towarów i usług i jej wpływ na
działalność gospodarczą

rozwiązania umownego”. W konsekwencji brak wskazania przesłanki
„sztucznego charakteru” operacji gospodarczej w klauzuli nadużycia
prawa może budzić wątpliwości. Szczególnie ze względu, że taka
przesłanka została umieszczona w ogólnej klauzuli obejścia prawa.
Ustawa wprowadzająca dodała art. 14b par. 5b Ordynacji
podatkowej, zgodnie z którym organy podatkowe są uprawnione do
odmowy wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa
podatkowego, w przypadku, kiedy zachodzi uzasadnione przypuszczenie,
że wniosek dotyczy stanu faktycznego, który może stanowić podstawę do
zastosowania klauzuli ogólnej obejścia prawa bądź klauzuli nadużycia
prawa w VAT. W ocenie niektórych autorów proponowana zmiana w
sposób znaczący obniży ochronę podatników zapewnianą dotychczas
przez interpretacje indywidualne ze względu na możliwość ich
pominięcia w przypadku, kiedy będą dotyczyły sytuacji unikania
opodatkowania11.
Pozostałe przesłanki w obu klauzulach w postaci konieczności
powstania korzyści podatkowej, sprzecznej z celem ustawy pozostają
w gruncie rzeczy podobne. Warto przy tym zwrócić uwagę na brak
normatywnego zakresu pojęcia „korzyści podatkowej”. Brak takiej
definicji w ocenie W. Safjana12 może oznaczać, że prezentowane przepisy mogą nie spełniać wysokiego standardu konstytucyjnego, jaki
nakłada na przepisy podatkowe art. 217 Konstytucji RP. Przy czym w
ocenie autora za tego rodzaju korzyści należałoby uznać zaniżenie kwoty
podatku należnego przez zastosowanie niższej stawki lub zaniżenie
podstawy opodatkowania oraz zawyżenie podatku naliczonego.
Przy czym w tym kontekście pojawia się problem nadużycia
prawa w podatku VAT, które skutkowałoby korzyścią podatkową
w innym podatku. Możliwość rozciągnięcia pojęcia korzyści podatkowej
na inne podatki nie była dotychczas przedmiotem orzeczeń TSUE 13 ,
chociaż to zagadnienie pojawiło się w orzecznictwie sądów polskich
ze wskazaniem na konieczność rozszerzenia pojęcia korzyści podatkowej
11

W. Morawski, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego - zmiany od GAAR
do KAS, Przegląd Podatkowy 2017/4/31-39
12
W. Safjan, Klauzula nadużycia prawa w podatku od towarów i usług,
Doradztwo podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 7/2016, s.
24-26
13
M. Militz, J. Waśko, Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT,
Przegląd Podatkowy 10/2016, s. 16-17
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na potrzeby stwierdzenia nadużycia prawa w VAT 14 . Należy zwrócić
uwagę, że wskazany problem nie traci na aktualności po wprowadzeniu
klauzuli ogólnej obejścia prawa, ponieważ zgodnie z Art. 119b par. 1 pkt
4 ustawy o VAT ogólnej klauzuli nie stosuje się „do podatku od towarów
i usług”, a nie jedynie do sprzecznych z prawem korzyści uzyskanych na
gruncie tego podatku. W konsekwencji wątpliwości budzić może
zastosowanie klauzuli ogólnej lub klauzuli nadużycia prawa w VAT
w takich przypadkach.
Wątpliwości W. Safjana15 budzi też transakcyjne ujęcie nadużycia, nieodnoszące się do poszczególnych podmiotów, ale do transakcji.
Jednakże należy uściślić, że zgodnie z treścią regulacji klauzula ma
zastosowanie do czynności w ramach transakcji, a w konkretnej
czynności można określić podmioty. W konsekwencji zdaniem autora,
choć możliwe jest podważanie wielu czynności składających się na jedną
gospodarczo transakcje obawy odnoszące się do kwestionowania
jednorazowo całej transakcji wydają się nieuzasadnione.
Kolejno autor ten wskazuje 16 , że klauzula nadużycia prawa
w VAT stwarza organom możliwość celowościowej wykładni przepisów
ustawy o VAT, co również budzi jego obawy w zakresie
konstytucyjności proponowanej regulacji. Należy w tym kontekście
wskazać, że doktryna zgodnie, z którą korzyść podatkowa nie może być
sprzeczna z celem ustawy wynika bezpośrednio z orzecznictwa TSUE,
zatem nawet stwierdzenie niekonstytucyjności tej regulacji nie
uniemożliwi sądom jej stosowania.
Klauzula nadużycia prawa w VAT ma szerszy zakres
zastosowania również z powodu możliwości jej zastosowania bez
względu na wartość korzyści podatkowej w związku z kwestionowaną
czynnością w ramach transakcji. Tego rodzaju próg został wskazany
w art. 119b par. 1 pkt. 1 Ordynacji podatkowej w odniesieniu do klauzuli
ogólnej i wynosi odpowiednio 100 tys. złotych z tytułu czynności lub
sumy czynności w danym okresie rozliczeniowym, a w przypadku braku
okresu rozliczeniowego z tytułu określonych czynności. W uzasadnieniu
14

M. Militz, J. Waśko, Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT,
Przegląd Podatkowy 10/2016, s. 16-17
15
W. Safjan, Klauzula nadużycia prawa w podatku od towarów i usług,
Doradztwo podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 7/2016, s.
24-26
16
Ibidem
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do
projektu
Ustawy
wprowadzającej
zostało
podkreślone,
iż wprowadzony próg korzyści ma ograniczać zastosowanie klauzuli
jedynie do najcięższych kategorii przypadków uchylania się od
opodatkowania, co w jego ocenie służy realizacji zasady
proporcjonalności. Wątpliwości budzi, zatem brak analogicznej regulacji
w przypadku klauzuli nadużycia prawa w VAT.
W związku z wprowadzeniem ogólnej klauzuli obejścia prawa
podatkowego powołanych zostało szereg instytucji mających na celu
zapewnienie prawidłowego stosowanie tego środka. Wymienić tu należy
możliwość wystąpienia o opinię zabezpieczającą w przypadku operacji
gospodarczych, które mogłoby być przedmiotem postępowania
podatkowego w przypadku unikania opodatkowania, nowy tryb
postępowania w sprawach o unikanie opodatkowania oraz powołanie
Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Ta ostatnia
instytucja stanowi panel ekspercki, którego zadaniem jest ocena
zasadności użycia klauzuli ogólnej obejścia prawa podatkowego
w konkretnym przypadku. Analogiczne instytucje nie zostały
wprowadzone w odniesieniu do klauzuli nadużycia prawa w podatku
VAT17. Sam projektodawca w celu wyjaśnienia charakteru prawnego tej
instytucji odsyła w uzasadnieniu do wybranych orzeczeń TSUE.
W konsekwencji dla oceny treści i zakresu zastosowania klauzuli
nadużycia prawa należy w pierwszej kolejności dokonać analizy dorobku
orzeczniczego TSUE zarówno wskazanego w uzasadnieniu do Ustawy
wprowadzającej, jak też niewskazanego, ale odnoszącego się do badanej
problematyki.
Ze względu na szczegółowe wytyczne Dyrektywy 2006/112/WE
Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 18
(dalej: Dyrektywa VAT), co do zakresu regulacji podatku od wartości
dodanej pojawiały się też wątpliwości czy wprowadzenie klauzuli
nadużycia prawa w VAT jest zgodne z prawem unijnym19. Dyrektywa
VAT, bowiem wskazuje sytuacje, w których państwa członkowskie mogą
wprowadzać regulacje mające przeciwdziałać nadużyciom. Należy
jednak odrzucić takie wątpliwości ze względu na to, że zasada zakazu
17

M. Militz, J. Waśko, Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT,
Przegląd Podatkowy 10/2016, s. 14
18
dyrektywa 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2006.347.1 z dnia 2006.12.11)
19
K. Lasiński-Sulecki, Wpływ ryzyka oszustw i nadużyć na przyszły kształt
systemu opodatkowania VAT, Przegląd Podatkowy 7/2015, s. 6
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nadużycia prawa stanowi, zgodnie z bogatym orzecznictwem TSUE,
ogólną zasadę wykładni i nie wymaga szczególnego uzasadnienia 20 .
W konsekwencji regulacje prawa krajowego, o ile nie pozostają
sprzeczne z wykształconym pojęciem nadużycia prawa oraz nadmiernie
nie ingerują w istotę poszczególnych instytucji wspólnego podatku od
wartości dodanej, nie powinny być traktowane jako niezgodne z prawem
UE.
2. Powołane przez projektodawcę orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące nadużycia prawa
W uzasadnieniu do projektu Ustawy wprowadzającej wskazano
następujące orzeczenia TSUE: wyrok w sprawie C-255/02 Halifax,
wyrok w sprawie C‑162/07 Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA, wyrok w
sprawie C-504/10, Tanoarch s.r.o., wyrok w sprawie C-326/11 J.J.
Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV, wyrok w sprawie
C-653/11 Paul Newey, wyrok w sprawie C-425/06 oraz wyrok TSUE z
dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawach połączonych C-131/13, C-163/13
i C-164/13. Przy czym katalog ten nie ma charakteru wyczerpującego.
Orzeczeniem, TSUE, które jest często przytaczane przez sam
Trybunał w kontekście nadużycia prawa w VAT jest wyrok z dnia 21
lutego 2006 roku w sprawie C-255/02 Halifax 21 . W powołanym orzeczeniu bank z siedzibą w Wielkiej Brytanii był zobowiązany do
wybudowania 4 nieruchomości, z przeznaczeniem jako call center. Przy
czym ze względu na prowadzoną działalność finansową, prawo do
odliczenia wydatków z tytułu nakładów budowlanych nie przekraczało
5% kwoty podatku naliczonego. Umowa, która dotyczyła budowy call
center została zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem Halifax a właściwą
spółką budowlaną. Następnie Halifax powołał spółki zależne, na które
scedował prawa z umowy budowlanej. Kolejno w wyniku szeregu umów,
spółki najpierw skorzystały z prawa do odliczenia a następnie
wykonywały m.in. zwolnione z podatku VAT cesje oraz zawierały
umowy o dzierżawę i poddzierżawę, w wyniku czego ostatecznie
udostępniły nieruchomość przedsiębiorstwu Halifax. Brytyjskie organy
podatkowe zakwestionowały zwrot, o jaki wniosły spółki biorące udział
w operacji. W konsekwencji odwołania sąd brytyjski zwrócił się do
20

M. Militz, J. Waśko, Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT,
Przegląd Podatkowy 10/2016, s. 15
21
wyrok TSUE z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie C-255/02 Halifax, Zbiór
Orzeczeń 2006 I-01609
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TSUE z pytaniem prejudycjalnym. Trybunał w swoim orzeczeniu
wskazał, jak należy rozumieć granicę pomiędzy dozwolonym unikaniem
opodatkowania, które powinno korzystać z ochrony a niedozwolonym
uchylaniem się od opodatkowania. Zgodnie z pkt 73 tego orzeczenia:
„W sytuacji, gdy podatnikowi przysługuje wybór pomiędzy dwoma
transakcjami, dyrektywa nie nakłada na niego obowiązku dokonania
wyboru tej transakcji, z którą wiąże się zapłata najwyższej kwoty podatku
VAT” (…), ponieważ „przysługujący przedsiębiorcy wybór pomiędzy
transakcjami zwolnionymi i transakcjami opodatkowanymi może opierać
się na szeregu czynników, a w szczególności na względach natury
podatkowej dotyczących systemu podatku VAT. (…) podatnikowi przysługuje prawo do dokonania wyboru takiej struktury swojej działalności,
poprzez którą ograniczy swoje zobowiązanie podatkowe.” Dalej w pkt 75
Trybunał wskazał na konieczność wykazania sztucznego charakteru
struktury wybranej przez podatnika: „zakaz nadużyć jest bezprzedmiotowy wówczas, gdy dane transakcje mogą mieć inne uzasadnienie
niż tylko osiągnięcie korzyści podatkowych.” Jak zostało wskazane
wyżej przesłanka ta nie została zawarta w polskiej regulacji, co może
budzić wątpliwości. W konsekwencji, ponieważ uzasadnieniem do
projektu Ustawy wprowadzającej, wprost odwołuje się do orzeczenia w
sprawie Halifax, należy uznać, że organy podatkowe są zobowiązane
każdorazowo wykazać sztuczność struktury podatkowej przyjętej przez
podatnika. W wyroku w sprawie Halifax TSUE wskazał ponadto
następujące przesłanki uznania, że doszło do nadużycia prawa w VAT:




transakcje, pomimo spełniania warunków formalnych
ustanowionych przez odpowiednie przepisy dyrektywy VAT
i ustawodawstwa krajowego transponującego tę dyrektywę,
skutkowały osiągnięciem korzyści finansowej, której przyznanie
byłoby sprzeczne z celem, któremu służą owe przepisy,
z ogółu obiektywnych czynników powinno wynikać, że celem
spornych transakcji jest uzyskanie korzyści podatkowej.

Kolejnym orzeczeniem, które zostało powołane w uzasadnieniu
do projektu Ustawy wprowadzającej jest wyrok z dnia 22 maja 2008 roku
w sprawie C‑162/07 Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA 22. W badanej
sprawie włoskie spółki z naruszeniem przepisów prawa włoskiego
22

wyrok z dnia 22 maja 2008 roku w sprawie C‑162/07 Ampliscientifica Srl,
Amplifin SpA, Zbiór Orzeczeń 2008 I-04019
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chciały skorzystać z ulgi w podatku VAT dla grupy podatkowej.
Instytucja grupy podatkowej jest przewidziana w art. 11 Dyrektywy VAT
jako fakultatywna instytucja, która może być wprowadzona przez
państwo członkowskie po wcześniejszym zgłoszeniu komitetowi ds.
VAT. Instytucja ta służy uproszczeniu rozliczeń podmiotów ściśle
ze sobą powiązanych pod względem finansowym, ekonomicznym
i organizacyjnym, pomimo prawnej odrębności każdego z tych
podmiotów. W badanej sprawie naruszenie zasad włoskiego prawa
polegało na braku spełnienia warunku czasowego w stosunku
do posiadania przez spółkę dominującą udziałów w spółkach zależy dla
możliwości skorzystania z instytucji grupy podatkowej. Warunek taki nie
jest przewidziany we wzorcu z dyrektywy VAT ani poprzedniej
dyrektywy VAT, która znajdowała zastosowanie w tej sprawie. Włoskie
prawo przewidziało dodatkowy – czasowy wymóg istnienia zależności
pomiędzy podatnikami. W konsekwencji złożenie deklaracji
uproszczonych przez spółkę dominującą za spółki zależne nie zostało
uznane za prawie skuteczne. W treści wyroku zasadniczo powtórzono
tezy orzeczenia Halifax oraz wskazano, że państwa członkowskie mogą
a priori wprowadzać szczególne regulacje różnicujące pozycję
podatników w celu zapobieganiu nadużyciom o ile nie naruszają one
zasady proporcjonalności. Warunki nie odnoszą się do klauzuli nadużycia
prawa, ale do regulacji szczególnych prawa krajowego. Ponadto,
Trybunał podobnie jak w orzeczeniu Halifax, powtórzył w pkt 28,
że zakaz nadużycia prawa dotyczy „czysto sztucznych struktur,
w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych, tworzonych wyłącznie w celu
uzyskania korzyści podatkowej”.
Następnym powołanym przez projektodawcę orzeczeniem jest
wyrok z dnia 27 października 2011 roku TSUE sprawie C-504/10,
Tanoarch s.r.o.23, które dotyczyło sytuacji, gdzie dwie spółki prawa słowackiego zgłosiły wniosek patentowy a następnie jedna z nich dokonała
odpłatnej cesji praw z tego wniosku na trzecią spółkę. Trzecia spółka –
Tanoarch - w złożonej deklaracji wniosła o odliczenie podatku
naliczonego z tytułu transakcji. Spółka, która dokonała zbycia praw
z wniosku patentowego nie zapłaciła jednak podatku należnego z tytułu
tej transakcji i została rozwiązana bez likwidacji. Słowackie organy
podatkowe odmówiły prawa do odliczenia spółce Tanoarch. Sprawa
trafiła przed sąd, który zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym.
23

wyrok TSUE z dnia 27 października 2011 roku TSUE sprawie C-504/10,
Tanoarch s.r.o., Zbiór Orzeczeń 2011 I-10853
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Trybunał powtórzył dwa zasadnicze warunki, które wynikają
z orzeczenia w sprawie Halifax oraz zwrócił uwagę, że rzeczywiste
wykonanie umowy, czyli cesja praw do wynalazku, nie stoi na
przeszkodzie stwierdzenia nadużycia prawa w podatku VAT. Należy
wskazać, że właśnie stwierdzenia nadużycia prawa może wystąpić wtedy,
gdy spełnione są formalne przesłanki transakcji gospodarczej,
ale zmierzają one do uzyskania nieuprawionej korzyści. We wskazanym
orzeczeniu Trybunał ponadto przywołał w pkt 53 budzące wątpliwości
okoliczności faktyczne sprawy, czyli to że „na omawiany wynalazek nie
został jeszcze udzielony patent, że prawo związane z rzeczonym
wynalazkiem posiada wiele osób, z których większość ma siedzibę pod
tym samym adresem i jest reprezentowana przez tą samą osobę fizyczną,
że podatek VAT podlegający zapłacie nie został jeszcze zapłacony oraz
że spółka, która przeniosła udział we współwłasności, została rozwiązana
bez likwidacji” oraz wskazał, że to sąd krajowy jest zobowiązany do
oceny czy „z ogółu obiektywnych czynników powinno wynikać, że
celem spornych transakcji jest uzyskanie korzyści podatkowej.”
W tej sprawie w odróżnieniu od poprzednich przedmiotem oceny jest
zasadniczo działanie podatników, które mogło stanowić oszustwo
podatkowe polegającego na odliczeniu podatku VAT, który de facto
nigdy nie został zapłacony.
Kolejno, wyrok z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie C-653/11
Paul Newey 24 dotyczy sytuacji, w której angielskie przedsiębiorstwo
Ocean Finance świadczące usługi pożyczkowe nie mogło odzyskać
podatku VAT z tytułu nabywanych usług reklamowych, mających duże
znaczenie dla prowadzanej działalności finansowej. W trakcie działania
przedsiębiorstwa struktura działalności uległa zmianie. Przedsiębiorstwo
zaczęło nabywać usługi pośrednictwa finansowego od spółki Alabaster
założonej przez Pana Paula Newey właściciela Ocean Finance z siedzibą
na wyspie Jersey, który to obszar Zjednoczonego Królestwa pozostaje
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e dyrektywy VAT wyłączony z systemu
wspólnego podatku od wartości dodanej25. Dodatkowo spółka Alabaster
zaczęła nabywać usługi reklamowe od innej spółki położonej na wyspie
Jersey, która z kolei nabywała je od spółki brytyjskiej uprzednio
świadczącej swoje usługi bezpośrednio na rzecz Ocean Finance.
W przedstawionej strukturze Pan Paul Newey zachował przy tym
24

wyrok TSUE z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie C-653/11 Paul Newey,
Elektroniczny Zbiór Orzeczeń Część ogólna
25
Wyspa Jersey należy do wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt e Dyrektywy VAT
Wysp Normandzkich.
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nieformalny wpływ na spółki działające na wyspie Jersey np. poprzez
akceptację treści reklam nabywanych przez spółki na wyspie Jersey.
Brytyjskie organy podatkowe uznały, że rzeczywistym odbiorcą usług
reklamowych było przedsiębiorstwo Pana Paula Neweya z siedzibą
w Wielkiej Brytanii i ustaliły skutki podatkowe w taki sposób,
że zobowiązały do zapłaty podatku w wysokości w jakiej musiałby zostać
zapłacony przez Ocean Finance na rzecz brytyjskiej firmy reklamowej z
pominięciem transakcji zawieranych przez spółki z siedzibą na wyspie
Jersey. W przedmiotowej sprawie TSUE po pierwsze stwierdził w pkt 44
i 45 wyroku, że pomimo iż sporne usługi zostały rzeczywiście
wyświadczone to „może się jednak okazać, że niekiedy określone
warunki umowne nie w pełni odzwierciedlają rzeczywiste zdarzenia
gospodarcze i handlowe transakcji, (…) gdyby okazało się, że omawiane
warunki umowne stanowią całkowicie sztuczną konstrukcję, która nie jest
adekwatna do rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i handlowych
transakcji.” W konsekwencji przy ustalaniu, kto jest usługodawcą
i usługobiorcą w transakcji można pominąć warunki umowne, które
jednakże powinny być brane pod uwagę przy ocenie stanu faktycznego,
„jeżeli okaże się, że nie odzwierciedlają one rzeczywistych zdarzeń
gospodarczych i handlowych, lecz stanowią całkowicie sztuczną
konstrukcję oderwaną od rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,
stworzoną wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowych. Zadanie
dokonania takiej oceny spoczywa na sądzie krajowym.” (pkt 52 wyroku).
Przy czym „stwierdzenie wystąpienia praktyki stanowiącej nadużycie nie
opiera się (…) na charakterze transakcji handlowych, lecz na
przedmiocie, celu i skutkach tych transakcji”26.
Trybunał orzekał też w kwestii przesłanek nadużycia prawa
w VAT w wyroku w sprawie C-425/06, Part Service Srl27, problematyka
nadużycia była w tym przypadku rozpatrywana w kontekście
kompleksowości świadczenia oraz prawidłowego ustalenia podstawy
opodatkowania. W przedmiotowej sprawie dwie spółki włoskie
świadczyły odpowiednio usługi leasingu oraz ubezpieczenia i gwarancji.
Ich świadczenia były o tyle ze sobą związane, że leasingobiorca zawierał
umowy z obiema spółkami w sposób inny niż niezależny. Zgodnie
z umową użytkownik zobowiązywał jedną ze spółek, na rzecz której
dokonywał płatności do przelania w jego imieniu wynagrodzenia na rzecz
26

Wyrok TSUE z dnia z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie C-103/09, Weald
Leasing Ltd, Zbiór Orzeczeń 2010 I-13589
27
wyrok TSUE z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie C-425/06, Part Service Srl,
Zbiór Orzeczeń 2008 I-00897
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drugiej. Ponadto jedna ze spółek była pośrednikiem drugiej. Również
wysokość wynagrodzenia, które było przeznaczane na część leasingową
i ubezpieczeniową budziło wątpliwości organów podatkowych, ponieważ
usługi ubezpieczeniowe w odróżnieniu od leasingu stanowią usługi
zwolnione z VAT. W konsekwencji zwiększenie składnika ubezpieczeniowego ceny kosztem składnika dotyczącego najmu skutkuje
obniżeniem podstawy opodatkowania.
Po pierwsze należy wskazać, że Trybunał odwołał się w tym
wyroku do wypracowanych w orzecznictwie TSUE kryteriów oceny
jednolitości transakcji, co jest wyrazem badania spełniania przesłanek
formalnych prawidłowości kwalifikacji danej transakcji przez podatnika
jako odrębnych usług, która to czynność powinna poprzedzać ewentualne
stwierdzenie nadużycia. W tym celu TSUE wskazuje w pkt 53,
że „można (…) uznać, że jednolite świadczenie występuje w przypadku,
gdy dwa lub więcej elementów albo dwie lub więcej czynności, dokonane
przez podatnika, są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie
tylko jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie
miałoby charakter sztuczny.” Trybunał powołuje ponadto w pkt 57 szereg
okoliczności faktycznych sprawy, które mogą budzić wątpliwości,
mianowicie: obie spółki świadczące należą do tej samej grupy
kapitałowej, świadczenie spółki leasingowej jest ograniczone do
świadczenia
polegającego
na
oddaniu
pojazdu
w najem,
charakterystyczny element finansowania leasingu (świadczenie kredytu,
ubezpieczenia i pośrednictwa) jest przekazany drugiej spółce, raty
płacone przez klienta za leasing sumują się do kwoty niewiele wyższej od
kosztu nabycia rzeczy (brak rentowności ekonomicznej), istotnym
wynagrodzeniem spółki leasingującej jest wynagrodzenie wypłacane
przez drugą spółkę z rat płaconych tej drugiej spółce przez klienta
W orzeczeniu do tej sprawy Trybunał, co istotne, doprecyzował
tezy wskazane w orzeczeniu Halifax. Zgodnie, bowiem z pkt 43-45
wyroku w sprawie Part Service Srl, dla stwierdzenia nadużycia
wystarczy, że zasadniczym celem struktury jest osiągnięcie sprzecznej
z celami Dyrektywy VAT korzyści podatkowej. Zatem sformułowanie
„jedynym celem czynności jest osiągnięcie korzyści podatkowej” użyte
w wyroku w sprawie Halifax, nie może być interpretowane w zawężający
sposób.28 W pkt 58-60 Trybunał wskazuje ponadto, że jeśli zasadniczym
celem działań podatnika była chęć obniżenia podstawy opodatkowania
28

M. Militz, J. Waśko, Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT,
Przegląd Podatkowy 10/2016, s.13
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poprzez zwiększenie zakresu, w jakim opłaty z tytułu leasingu mogłoby
podlegać zwolnieniu to jest to cel sprzeczny z celem Dyrektywy VAT.
Z kolei w pkt 62 orzeczenia TSUE precyzuje przesłankę sztuczności
przyjętej przez podatnika struktury, jako niewynikającej z przyczyn
gospodarczych, wśród których wymienia przyczyny o charakterze
marketingowym, organizacyjnym i gwarancyjnym.
Ostatnim z powołanych w uzasadnieniu do projektu Ustawy
wprowadzającej jest wyrok w połączonych sprawach C-131/13, C-163/13
i C-164/13 29 , który dotyczy oszustwa podatkowego. Warto zwrócić
uwagę, że za nadużycie prawa może zostać uznany wniosek o zwrot
podatku VAT lub jego odliczenie, w sytuacji, w której podatnik z ogółu
obiektywnych przesłanek powinien był wiedzieć lub przynajmniej
przypuszczać, że transakcja w której uczestnicy wiążę się z oszustem w
zakresie podatku VAT. Trybunał tym samym przypominał, że odmowa
prawa do odliczenia czy zwrotu nie musi dotyczyć wyłącznie podatnika,
któremu udowodniono udział w oszustwie, ale również podatnika,
którego nie chroni dobra wiara30. Pojęcie dobrej wiary nie występuje na
gruncie polskiego prawa podatkowego 31 , natomiast pod tym pojęciem
należy rozumieć dochowanie należytej staranności i stanowi przesłankę
wyłączającą zastosowanie doktryny nadużycia prawa w przypadku
podatników biorących w sposób nieświadomy udział w oszustwie
podatkowym.
3. Inne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
kształtujące instytucję nadużycia prawa
Katalog orzeczeń wskazanych przez projektodawcę nie
wyczerpuje w ocenie autora problematyki doktryny nadużycia prawa
w orzecznictwie TSUE. Dlatego też należy zwrócić uwagę na inne
wyroki Trybunału, których przedmiotem jest badana materia. Ważny
z punktu widzenia porządkującego jest wyrok w sprawie C-223/03
University of Huddersfield Higher Education Corporation 32 . TSUE

29

wyrok TSUE z dnia 18 grudnia 2014 roku w połączonych sprawach C-131/13,
C-163/13 i C-164/13, Elektroniczny Zbiór Orzeczeń Część ogólna
30
K. Lasiński-Sulecki, Wpływ ryzyka oszustw i nadużyć na przyszły kształt
systemu opodatkowania VAT, Przegląd Podatkowy 7/2015, s. 7
31
Ibidem
32
wyrok TSUE z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie C-223/03 University of
Huddersfield Higher Education Corporation, Zbiór Orzeczeń 2006 I-01751
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przeprowadził w nim rozróżnienie sposobu kwalifikacji czynności na trzy
przypadki:
1. czynności opodatkowane VAT,
2. czynności opodatkowane VAT, ale w stosunku do których można
stwierdzić nadużycie prawa i inaczej ustalić ich skutki oraz
3. oszustwa.
Przy czym TSUE opowiedział się za systematycznym
przyznaniem obiektywnego charakteru transakcji bez badania zamiaru
podatnika, bowiem jak wskazał w pkt 49: „ciążący na organach
administracji podatkowej obowiązek przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego celem określenia zamiaru podatnika byłby sprzeczny
z celami wspólnego systemu podatku VAT”. Takie obiektywne
traktowanie czynności opodatkowanych we wspólnym podatku od
wartości dodanej jest podyktowane wartościami istotnymi z punktu
widzenia podatku VAT tj. zagwarantowaniem pewności prawa
i ułatwieniem dokonywania czynności związanych ze stosowaniem
podatku VAT. Zatem w pierwszej kolejności w ocenie Trybunału należy
dokonać rozróżnienia pomiędzy czynnościami rzeczywistymi oraz
oszustwami. Te ostatnie przejawiają się w podaniu przez podatnika
nieprawdy w deklaracji VAT czy też wystawianiem tzw. pustych faktur33
i zazwyczaj wiążą się z odpowiedzialnością karną34 35. Pozostałe czynności stanowią rzeczywiste czynności opodatkowane i choć podatnik jest
zobowiązany do ich prawidłowej kwalifikacji to organy podatkowe nie
mogą w sposób dowolny ustalać ich skutków. W konsekwencji nie
można uznać za pozorną czynność prawną, którą uniwersytet powołał
odrębną osobę prawną, za pomocą której powołujący osiągnął korzyść
podatkową. Przy czym nawet w przypadku rzeczywistych czynności
możliwe jest inne ustalenia przez organ ich skutków w VAT, ale tylko
jeżeli spełniają one przesłanki uznania za nadużycie prawa w świetle
warunków określonych w orzeczeniu Halifax. W ocenie autora oba
orzeczenia wzajemnie się uzupełniają wyznaczając zakres rozumienia
33

Są to faktury nie dokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych
M. Militz, J. Waśko, Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT,
Przegląd Podatkowy 10/2016, s. 18-19
35
J. Duży, Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie
przestępczego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, rozdział
IV, dostęp: LEX 2013
34
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nadużycia prawa, choć omawiane orzeczenie nie znalazło się
w uzasadnieniu do projektu Ustawy wprowadzającej.
Inny sposób ustalenia skutków został wskazany przykładowo
w opinii Rzecznika Generalnego TSUE Pana Jana Mazaka do sprawy
C-103/09 Weald Leasing Limited 36 . W jego bowiem ocenie:
„W przypadku wykrycia praktyki stanowiącej nadużycie, związane z nią
transakcje powinny zostać przedefiniowane w taki sposób, aby odtworzyć
sytuację, która istniałaby, gdyby nie dokonano transakcji stanowiących
wspomniane nadużycie. Jeśli w umowach (…) została przyjęta zupełnie
sztuczna struktura, (…) umowy te powinny być przedefiniowane poprzez
pominięcie faktu istnienia owej struktury.” W tej samej opinii
podniesiono, iż: „zasada będąca przedmiotem rozważań może być
stosowana jedynie w wyjątkowych przypadkach, w których nadużycie
jest ewidentne, a wszelkie środki prawne muszą być stosowane
oszczędnie, w zakresie ograniczonym jedynie do danego nadużycia.
W wyroku w sprawie Halifax Trybunał uznał, iż w przypadku braku
jasnych i jednoznacznych podstaw prawnych stwierdzenie istnienia
nadużycia nie może doprowadzić do nałożenia sankcji”. Podobne
stanowisko zostało wyrażone w polskiej doktrynie37.
W dalszej części niniejszego artykułu szczególna uwaga zostanie
zwrócona na relacje pomiędzy powiązanymi podatnikami i ich wpływ na
stwierdzenie nadużycia prawa w VAT. W tym zakresie istotna pozostaje
okoliczność braku implementacji art. 11 Dyrektywy VAT 38 . Brak implementacji przez polskiego ustawodawcę instytucji grupy podatkowej
w VAT, potwierdza również wyrok Naczelnego Sąd Administracyjnego39
z dnia 15 stycznia 2015 roku, gdzie NSA wskazał: „artykuł 11
Dyrektywy (…) przewiduje możliwość uznania za jednego podatnika
podatku VAT osoby mające siedzibę na terytorium tego samego państwa
członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym,
są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym
i organizacyjnym. Jednak w przepisie tym prawodawca unijny pozostawił
36

opinia Rzecznika Generalnego Pana Jana Mazaka do sprawy C-103/09 Weald
Leasing Limited Rzecznik Generalny TSUE, Zbiór Orzeczeń 2010 I-13589
37
M. Militz, J. Waśko, Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT,
Przegląd Podatkowy 10/2016,s.17
38
W. Modzelewski, Komentarz do art. 11 Dyrektywa 2006/112/WE, 2015,
legalis
39
wyrok Naczelnego Sąd Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2015 roku sygn.
akt I FSK 160/14
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to do decyzji państw członkowskich (…). Z takiej możliwości polski
prawodawca jednak nie skorzystał.”
Przy czym warto wskazać, że w opinii Rzecznika Generalnego
Pana Macieja Szpunara40 do sprawy C-340/15, wskazał on w pkt 32, że
dotyczący grup podatkowych „artykuł 11 wskazanej dyrektywy należy
interpretować w ten sposób, że jego zastosowanie wymaga istnienia
w krajowym porządku prawnym wyraźnej podstawy prawnej, przyjętej
po uprzedniej konsultacji z Komitetem ds. VAT (…)”. W konsekwencji
w ocenie autora nie można rozpoznawać grup podatkowych
w przypadku, jeśli taka regulacja nie została implementowana, jak jest
w przypadku Polski. Przy czym niewątpliwie do pewnego stopnia w celu
zwalczania nadużyć między podatnikami powiązanymi może służyć art.
32 ustawy o VAT.
Przechodząc do omawiania dalszej części orzecznictwa TSUE
należy wskazać, iż w wyroku w sprawie C-85/11 Komisja Europejska
przeciwko Irlandii 41 odnoszącym się do zastosowania doktryny nadużycia prawa w stosunku do instytucji grupy podatkowej w VAT.
W badanej sprawie Komisja Europejska zarzuciła Irlandii,
że bezpodstawnie uznaje ona za grupę podatkową również podmioty
niebędące podatnikami. W ocenie Irlandii jej praktyka stosowania
instytucji grupy podatkowej miała służyć przeciwdziałaniu nadużyciom.
W badanej sprawie Trybunał przyznał rację Irlandii. Bowiem w ocenie
TSUE wyrażonej w pkt 47 i 48 wyroku: „(…) w odniesieniu do celów
założonych w art. 11 dyrektywy VAT z uzasadnienia projektu (…)
wynika, że (…), prawodawca Unii chciał umożliwić, aby państwa
członkowskie nie były zobowiązane łączyć systematycznie statusu
podatnika z pojęciem czysto prawnej niezależności (…) w celu
zwalczania pewnych nadużyć.”
W wyroku w sprawie C-480/10 Komisja Europejska przeciwko
Szwecji42 TSUE w większym stopniu zakreślił swobodę państwa członkowskiego w stosowaniu instytucji grupy podatkowej, uznając że zgodna
z prawem UE jest regulacja, która wprowadza grupę podatkową tylko
40

opinia Rzecznika Generalnego Pana Macieja Szpunara do sprawy C-340/15
przedstawionej w dniu 30 czerwca 2016 roku
41
wyrok TSUE z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie C-85/11 Komisja
Europejska przeciwko Irlandii, Elektroniczny Zbiór Orzeczeń Część ogólna
42
wyrok TSUE z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie C-480/10 Komisja
Europejska przeciwko Szwecji, Elektroniczny Zbiór Orzeczeń Część ogólna
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w odniesieniu do określonej kategorii podatników. Ponadto TSUE
wskazał, w pkt 37 wyroku, iż instytucja grupy podatkowej może służyć
w zwalczaniu przypadków nadużycia „takich jak na przykład podział
przedsiębiorstwa na kilku podatników z zamiarem skorzystania
ze szczególnego reżimu.”
Z kolei w wyroku do sprawy C-340/15 43 Trybunał, pomimo
istnienia implementacji art. 11 Dyrektywy VAT w prawie austriackim,
nie zdecydował się na stwierdzenie, że kilka spółek cywilnych
powiązanych osobowo i w ramach dokonującej z nimi transakcji spółki
kapitałowej stanowią jednego podatnika. Przy czym należy wskazać,
że w opinii Rzecznika Generalnego Pana Macieja Szpunara do sprawy
C-340/15 przedstawionej w dniu 30 czerwca 2016 roku, Rzecznik
wskazał, że w badanej sprawie austriackie organy podatkowe mogą
rozważyć uznanie grupy jednostek za jednego podatnika. Zatem
postępowanie Trybunału wskazuje, że stosowanie instytucji grupy VAT
nie powinno być zawsze stosowane w celu przeciwdziałania nadużyciom,
ale podobnie jak klauzula nadużycia prawa w VAT powinna być
stosowna, kiedy inne środki są niedostępne.
Ostatnim orzeczeniem TSUE, które zostanie omówione jest
wyrok sprawie C-277/0944, w której Trybunał nie dopatrzył się nadużycia
prawa pomimo osiągnięcia przez podatnika korzyści podatkowej
w związku z przyjętą strukturą działalności. Zgodnie z wyjaśnieniami do
pytania prejudycjalnego niemiecka spółka zależna należąca do banku
mającego siedzibę w Zjednoczonym Królestwie zakupiła samochody na
brytyjskim terytorium z zamiarem oddania ich w leasing z opcją zakupu
brytyjskiej spółce niepowiązanej z nią oraz uiściła podatek należny VAT
od tych zakupów. Zgodnie prawem Zjednoczonego Królestwa wskazany
leasing samochodów został potraktowany jako świadczenie usług
dokonywane w Niemczech. Zaś zgodnie z prawem niemieckim leasing
został potraktowany jako dostawa towarów dokonana w Zjednoczonym
Królestwie. W konsekwencji świadczony przez podatnika leasing, choć
de iure podlegał opodatkowaniu to pozostawał faktyczne
nieopodatkowany. W ocenie Trybunały, wyrażonej w pkt 53 wyroku,
przyjęte rozwiązanie mieści się w przyznanej podatnikom swobodzie
wyboru struktury organizacyjnej oraz sposobu dokonywania czynności,
które są „najlepiej przystosowane do potrzeb ich działalności
43

wyrok TSUE z dnia 12 października 2016 roku do sprawy C-340/15
wyrok TSUE z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie C-277/09, Zbiór
Orzeczeń 2010 I-13805
44
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gospodarczej oraz w celu ograniczenia ich obciążeń podatkowych”.
W konsekwencji w tym przypadku, zgodnie ze zdaniem wyrażonym
w pkt 47: „zasada zakazu praktyk stanowiących nadużycie (…) nie
zezwala organom podatkowym na odmowę odliczenia podatku VAT.”
4. Problematyka optymalizacji w podatku od towarów i usług oraz
przypadki nadużycia prawa w polskiej praktyce orzeczniczej
Optymalizacje w podatku od towarów i usług koncentrują się
wokół kilku zasadniczych obszarów, takich jak: pojęcie świadczenia
kompleksowego, stosowanie obniżonych stawek podatkowych bądź
zwolnienia przedmiotowego poprzez odpowiednią klasyfikację
statystyczną, odliczenie podatku VAT przy zakupach przez podmioty
świadczące usługi zwolnione, korzystania ze zwolnienia podmiotowego,
możliwość wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego,
obrót samochodami osobowymi, oszustwa podatkowe 45 . Ze względu
na ograniczony zakres niniejszej pracy autor chciałby się skupić
na problematyce odliczenia VAT przy zakupach przez podmioty
korzystające ze zwolnienia oraz ustalania podstawy opodatkowania przy
świadczeniach kompleksowych. Należy zauważyć tendencję sądów
polskich, które w ostatnim czasie w wyrokach zaczęły odnosić się do
klauzuli nadużycia prawa w VAT, wskazując w odniesieniu do
zaistniałych przed wejściem w życie tego przepisu stanów faktycznych,
jako wypełniających znamiona klauzuli46. Odwołanie się do nowej regulacji można odczytać jako próbę uporządkowania dotychczasowego
orzecznictwa i wskazówkę dla podatników. Wcześniej ugruntowała się
w orzecznictwie zasada, że nadużycie prawa może być stwierdzone bez
istnienia klauzuli obejścia prawa4748.
Jednym z istotnych zagadnień optymalizacyjnych jest
problematyka odliczenia podatku VAT w związku z zakupami, które
45

A. Wyrzykowska, Optymalizacje w VAT. Jak legalnie zmniejszyć swoje
obciążenia podatkowe, Gdańsk 2006, s. 11-12, 47-50, 75-82, 224-230
46
wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 września 2016 roku, sygn. akt III SA/Wa
1832/15, wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 października 2016 roku, sygn. akt
III SA/Wa 2682/15, wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2016 roku, sygn. akt I FSK
1465/14, wyrok WSA w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 roku, sygn. akt I SA/Kr
1372/16
47
J. Zubrzycki, Leksykon VAT tom I, Wrocław 2017, s. 1063-1065, wyrok WSA
we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 roku, sygn. akt I SA/Wr 1465/10
48
M. Militz, J. Waśko, Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT,
Przegląd Podatkowy 10/2016, s. 15
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mają być dokonane przez podatników świadczący usługi zwolnione.
W polskim porządku prawnym prawo do częściowego odliczenia
sankcjonuje art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ustawy o podatku od towarów i
usług. Zgodnie z pierwszym prawo podatnika do odliczenia podatku
naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są
wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie
z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT podatnik ma co do zasady obowiązek
określić czy nabywane dobra i usługi będą wykorzystywane do
działalności podlegającej opodatkowaniu czy są związane z czynnościami
w związku z którymi prawo to nie przysługuje. W przypadku, gdy takie
powiązanie nie jest możliwe to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT
podatnik jest zobowiązany stosować proporcjonalne odliczenie. Zatem
podmioty z branży usług finansowych, ubezpieczeniowych czy
zdrowotnych mogą mieć bardzo ograniczonego prawo do odliczenia
podatku w związku z wysokimi wydatkami np. nakładami na środki
trwałe czy innymi rodzajami inwestycji w nieruchomości. Podobnie było
w sprawie banku Halifax, który to podmiot posiadał prawo do odliczenia
VAT w wysokości 5%. Taki stan prawny rodzi tendencję podatników to
zakładania spółek celowych jako odrębnych podatników VAT, których
celem jest zarządzanie nieruchomościami wykorzystywanymi przez
podatników świadczących usługi zwolnione, tak aby możliwe było pełne
odliczenie podatku naliczonego w związku z inwestycjami
w nieruchomości. Spółki celowe, aby posiadać prawo do odliczenia
muszą wykonywać czynności opodatkowane bądź odliczyć podatek VAT
w związku z czynnościami przygotowawczymi do wykonywania takich
czynności opodatkowanych 49 . Tego rodzaju struktura była też przedmiotem omawianego wyroku TSUE w sprawie University of
Huddersfield Higher Education Corporation50. Przy czym należy wskazać, że obecnie obowiązujące w ustawie o VAT przepisy ograniczają do
pewnego stopnia możliwość nadużyć w tym zakresie. Zgodnie, bowiem
z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku zakwalifikowania zakupów
(np.
nieruchomości,
wytworzenie
nieruchomości,
nakładów
na nieruchomość przekraczających 30% wartości) jako środki trwałe
zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
zastosowanie znajdzie korekta wieloletnia w VAT. Zatem podatek
dotyczący środka trwałego a odliczony przez podatnika wykonującego
49

wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie C-137/02 Faxworld,
Zbiór Orzeczeń 2004 I-05547
50
wyrok TSUE z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie C-223/03 University of
Huddersfield Higher Education Corporation, Zbiór Orzeczeń 2006 I-01751
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wyłącznie czynności opodatkowane, który to środek trwały zostałby
następnie przekazany przez tego podatnika np. poprzez aport
zorganizowanej części przedsiębiorstwa do podmiotu świadczącego
usługi zwolnione spowodowałby konieczność dokonania
korekty
podatku przez nabywcę tego środka trwałego proporcjonalnie do okresu
w jakim występuje obowiązek dokonywania korekty i zgodnie
z właściwą dla niego proporcją.
Tym niemniej, jeśli powołany przez podatnika świadczącego
usługi zwolnione podmiot stanowiłby sztuczną strukturę to organy
podatkowe mogłyby stwierdzić, tak jak w orzeczeniu TSUE z dnia z dnia
21 lutego 2006 roku w sprawie Halifax, że rzeczywistym odbiorcą usług
budowlanych nie jest założona spółka celowa, ale podmiot świadczący
usługi zwolnione. Sposób oceny podatkowej zależy od stopnia
sztuczności struktury. W sprawie Halifax podatek był odliczany przez
spółki celowe jednorazowo, po czym dokonywały one zwolnionej
w świetle prawa brytyjskiego cesji, co nie oznaczana, że każda próba
odzyskania podatku z przy tego typu transakcjach musi stanowić
nadużycie prawa. W tym kontekście warto powołać orzeczenie NSA 51
z dnia 26 lipca 2012 roku o sygn. I FSK 1429/11 dotyczące podobnego
stanu faktycznego. W uzasadnieniu do tego orzeczenie NSA wskazał,
że: „przychyla się do stanowiska zaprezentowanego przez Spółkę (…),
że uzyskanie przez grupę C. korzyści w postaci przesunięcia ciężaru
podatku VAT z etapu inwestycji wykonywanej przez Spółkę na etap
wynajmu nieruchomości na rzecz C. Sp. z o.o. nie jest korzyścią
sprzeczną z celem przepisów podatkowych. Potwierdzeniem tego jest
wskazany wyrok ETS w sprawie Weald Leasing Ltd. (C-103/9), który
wskazuje, że stosowanie spółek celowych w celu realizacji inwestycji
przez grupy prowadzące działalność gospodarczą niedającą prawa do
odliczenia nie stanowi samo w sobie nadużycia prawa.” Ponadto NSA
zwrócił uwagę na to, że spółka celowa świadczyła usługi najmu na rzecz
różnych podmiotów oraz planowała rozszerzenie swojej działalności,
o czym świadczyły posiadane przez nią listy intencyjne.
NSA podtrzymał tym samym wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu 52 zapadły w powyższej sprawie.
W uzasadnieniu do wyroku WSA wskazuje, ponadto że na zgodny
z prawem sposób ukształtowania struktury wskazuje m.in. okoliczność
51

wyrok NSA z dnia 26 lipca 2012 roku sygn. akt I FSK 1429/11
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29
kwietnia 2011 roku sygn. akt I SA/Wr 1465/10
52
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iż podatek VAT na fakturach wystawionych przez spółkę celową
podatnikowi zwolnionemu nie będzie podlegał odliczeniu przez tego
ostatniego. Sąd również stwierdza, że hipotetyczne połączenie spółek nie
doprowadzi do stwierdzenia nadużycia prawa, ponieważ: „nie można
mówić o osiągnięciu korzyści podatkowej (nadużyciu prawa
podatkowego) w sytuacji mechanizmu korekty podatku naliczonego
przewidzianej w art. 91 ustawy o VAT. Fakt, że ustawa przewiduje okres
10 letni jest świadomym zabiegiem ustawodawcy. Analogiczną "korzyść"
osiągnie podatnik, który nabędzie nieruchomość do celów działalności
opodatkowanej, a po upływie okresu korekt zmieni profil działalności
i zacznie wykorzystywać nieruchomość wyłącznie do działalności
zwolnionej z VAT. Nie będzie wówczas zobowiązany do dokonywania
korekt podatku odliczonego przy nabyciu nieruchomości.”
Na podobną metodę ustalania istnienia nadużycia a polegającą na
porównaniu z analogicznymi transakcjami rynkowymi wskazał w swojej
opinii do sprawy C-103/09 Pan Jan Mazak Rzecznik Generalny TSUE53:
„Uważam, iż zakładanie i wykorzystywanie spółki w pełni zależnej, (…)
która jest oddzielnym bądź niezależnym podatnikiem VAT, mając na
celu jedynie uzyskanie korzyści VAT polegającej na odroczeniu płatności
tego podatku, nie jest nadużyciem per se, gdyż korzyść taka mogłaby być
osiągnięta także poprzez umowy leasingu zawierane w warunkach
rynkowych z niepowiązaną stroną trzecią.”
Kolejnym ze sposobów optymalizacji obciążeń w VAT jest próba
korzystnego ukształtowania transakcji poprzez uznanie poszczególnych
świadczeń opodatkowanych różnymi stawkami VAT za świadczenie
kompleksowe bądź świadczenia odrębne oraz ustalanie podstawy
opodatkowania. Tego rodzaju problematyka była przedmiotem
powołanego wyżej wyroku TSUE w sprawie C‑162/07 Ampliscientifica
Srl, Amplifin SpA. Zgodnie z utrwaloną praktyką orzeczniczą Trybunału
każde świadczenie powinno być uznawane za odrębne i niezależne 54 .
Przy czym świadczenia uważa się za kompleksowe, jeśli jedno z nich ma
charakter świadczenia głównego a pozostałe stanowią świadczenia
pomocnicze, które nie stanowią same w sobie celu konsumenta. Za
świadczenie kompleksowe można również uznać kilka świadczeń, które
obiektywnie są ze sobą tak ściśle gospodarczo powiązane, że ich
53

opinia Rzecznika Generalnego Pana Jana Mazaka do sprawy C-103/09 Weald
Leasing Ltd, Zbiór Orzeczeń 2010 I-13589
54
wyrok TSUE z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie C-349/96 CPP, Zbiór
Orzeczeń 1999 I-00973
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rozdzielenie miałoby charakter sztuczny55. Świadczenie może mieć ponadto charakter pomocniczy, jeśli służy ono lepszemu wykorzystaniu
świadczenia głównego przez konsumenta. Przy czym, jeśli przedmiotem
czynności opodatkowanej jest świadczenie kompleksowe to świadczenia
pomocnicze dzielą los prawny świadczenia głównego56.
Przykładem korzystnego połączenia świadczeń w dostawę
kompleksową jest dostawa wyrobu medycznego objętego stawką
obniżoną wraz z usługą przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi
dostarczanego urządzenia. Usługa szkolenia może jednak zostać objęta
stawką obniżoną przewidzianą dla dostawy, jeśli zostaną spełnione
określone warunki. Do takich warunków należy konieczność wskazania
na fakturze dostawy oraz szkolenia jako jedną pozycję, bezpośredniość
świadczenia usługi szkolenia po dostawie urządzenia oraz związek
szkolenia tylko z obsługą instalowanego urządzenia57.
Inny przypadek stanowiącej nadużycie prawa próby zmniejszenia
obciążeń podatkowych poprzez sztuczny podział świadczenia
kompleksowego oraz nierynkowy sposób ustalenia podstawy
opodatkowania świadczeń składających się na świadczenie kompleksowe
był przedmiotem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie58. W badanej sprawie podatnik prowadzący lokal gastronomiczny oferował w swojej karcie napoje alkoholowe i bezalkoholowe
tylko łącznie z przekąskami w postaci ciastek słodkich i słonych. Ceny w
karcie przypisane do poszczególnych napojów stanowiły cenę za zestaw.
Przy czym ciastka należały do kategorii towarów, do których
zastosowanie znajduje stawka obniżona, zaś napoje objęte są stawką
podstawową. Cena ciastek w zestawie była nieproporcjonalnie wysoka do
ceny napojów i wykazywała dużą rozpiętość od kilku złotych do ponad
stu w zależności od napoju, z którym były serwowane. Sąd rozpatrując
odwołanie podatnika stwierdził, że choć klauzula nadużycia prawa nie
obowiązywała w czasie zaistnienia tych zdarzeń to „działanie strony
skarżącej wyczerpuje znamiona obecnie obowiązującego art. 5 ust. 4 i 5
u.p.t.u., czyli stanowi nadużycie prawa.” Za prawidłowe uznał przy tym
55

wyrok TSUE z dnia 27 października 2005 roku w sprawie C-41/04 Levob
Verzekeringen i OV Bank, Zbiór Orzeczeń 2005 I-09433
56
Ibidem
57
interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12
września 2016 roku, sygn. IBPP2/4512-435/16-2/AZ
58
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 1 lutego
2017 roku sygn. akt I SA/Kr 1372/16
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stanowisko organu, który uznał, że szereg okoliczności faktycznych
w badanej sprawie przemawia za tym, iż cały zestaw jako stanowiący
nierozerwalną całość musi być uznany za świadczenie kompleksowe.
Wynika to m.in. z faktu iż klienci co do zasady nie mieli możliwości
zamówienia napoju bez ciastka oraz ze względu na fakt, że w menu
uwidoczniony był napój, a informacja o tym że stanowi on zestaw
z ciastkiem była podana jako odnośnik w karcie. W konsekwencji napój
należało uznać za świadczenie główne a ciastko za świadczenie
pomocnicze i zastosowywać do takiego świadczenia kompleksowego
właściwą dla świadczenia głównego stawkę podstawową.
W tym przypadku należy w pełni podzielić pogląd wyrażony przez sąd
oraz organy podatkowe, ponieważ podatnik w sposób ewidentny
sztucznie wyodrębnił poszczególne świadczenia oraz w sposób
nierynkowy ustalił ich wartość, co skutkowało zaniżeniem podstawy
opodatkowania świadczeń do których zastosowanie znajduje stawka
podstawowa na rzecz świadczeń opodatkowanych stawką obniżoną.
Działanie podatnika w związku z powyższym wyczerpują tym przypadku
znamiona nadużycia prawa.
5. Podsumowanie
Reasumując, należy wskazać że na gruncie wyżej powołanego
orzecznictwa można wyróżnić kilka powtarzających się sytuacji,
w których zastosowanie znajduje klauzula nadużycia prawa:
I. nieświadomy udział w oszustwie, gdy nie są zachowane warunki dla
zastosowania dobrej wiary
II. ustalenie rzeczywistego beneficjenta, którym nie są podmioty
powołane zasadniczo w celu uzyskania korzyści podatkowej
III. nierynkowe ustalenie warunków transakcji – ceny, kompleksowości
albo wyodrębnienia świadczeń
IV. sztuczny podział działalności opodatkowanej podatnika w celu
uzyskania korzyści podatkowej
Należy ponadto wskazać, że problematyka klauzuli nadużycia
prawa w VAT jest instytucją ugruntowaną w dorobku orzeczniczym
TSUE oraz w praktyce polskich sądów. W konsekwencji wprowadzenie
klauzuli nie powinno w sposób istotny zmieniać dotychczasowej praktyki
sądowej. Choć klauzuli obejścia prawa w VAT nie towarzyszy powołanie
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dodatkowych instytucji, jak w przypadku klauzuli ogólnej obejścia
prawa, to należy wskazać, że w zakresie oceny nadużycia prawa w VAT
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może stanowić istotną
gwarancję dla podatników przez wyznaczenie granicy rozumienia
nadużycia prawa w ramach wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej. Wynika to z obowiązku sądów krajowych, od których
orzeczenia, nie przysługują żadne środki odwoławcze skierowania
pytania prejudycjalnego dotyczącego zgodności interpretacji przepisów
krajowych z dyrektywą VAT. Z wyjątkiem przypadków, gdy dana
kwestia prawna została już przez TSUE rozstrzygnięta lub nie budzi ona
żadnych wątpliwości interpretacyjnych59.
Przy tym polska regulacja klauzuli nadużycia prawa jest w ocenie
autora sformułowana w sposób nieprawidłowy i zbyt szeroki poprzez
pominięcie warunku sztucznego charakteru przyjętych przez podatnika
rozwiązań. I choć pominięcie to nie może mieć istotnego znaczenia
w orzecznictwie polskich sądów ze względu na utrwalone stanowisko
TSUE w zakresie warunków stwierdzenia nadużycia prawa to stanowi
przykład złej legislacji.
W dużo większym stopniu na możliwość zwalczania nadużycia
prawa aniżeli uchwalenie klauzuli nadużycia prawa, która de facto
sankcjonuje dotychczasową praktykę organów i sądów, wpływ mogłaby
mieć implementacja przez polskiego ustawodawcę instytucji grupy
podatkowej w VAT. Bowiem obecnie nie jest możliwe stwierdzenie,
że kilku podatników stanowi dla celów podatku VAT jeden podmiot.
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wyrok NSA z dnia 26 lipca 2012 roku o sygn. I FSK 1429/11
wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2016 roku, sygn. akt I FSK 1465/14
wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2017 roku, sygn. akt I FSK 1226/15
wyrok NSA z dnia 25 litego 2015 roku, sygn. akt I FSK 93/14
wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2015 roku o sygnaturze akt I FSK 160/14
wyrok WSA w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 roku o sygn. akt I SA/Kr 1372/16
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 września 2016 roku, sygn. akt III SA/Wa
1832/15
wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 października 2016 roku, sygn. akt III
SA/Wa 2682/15
wyrok WSA w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 roku, sygn. akt I SA/Kr 1372/16
wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 roku, sygn. akt I SA/Wr
1465/10
interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12
września 2016 roku o sygn. IBPP2/4512-435/16-2/AZ
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Odpowiedzialność Członków Organów osób
prawnych. W tym odpowiedzialność karna skarbowa
Liability of the Members of the Legal Entity.
Including fiscal penal liability

Abstrakt
Odpowiedzialność Członków Zarządów osób prawnych jest
tematem o którym wciąż mówi się zbyt mało. Spółek kapitałowych
przybywa, z uwagi na stosunkowo bezpieczną formę prowadzenia
działalności gospodarczej, jaką reprezentują. Zwolennicy tego rodzaju
podmiotu oraz doradcy, proponujący tworzenie takich firm, wydaje się,
zbyt małą rolę przywiązują do pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej
całokształtu odpowiedzialności.
W konsekwencji powyższego, częstokroć dopiero po
zrealizowaniu się negatywnych skutków związanych z dochodzeniem
roszczeń od członków zarządu albo dotykającej ich odpowiedzialności
karnej, taka wiedza do nich dociera.
Niniejszy tekst, ma za zadanie wskazać granice
odpowiedzialności osób wchodzących w skład zarządów spółek
kapitałowych, zarówno w stosunku do spółki jak również wobec osób
trzecich. Omówiono w nim odpowiedzialność cywilną i gospodarczą
w ujęciu finansowym. W części trzeciej wskazano również na mogącą
pojawić się z czasem, również odpowiedzialność karną skarbową o której
zwykle zapomina się w różnego rodzaju opracowaniach, a jest to
poniekąd najbardziej osobista odpowiedzialność za podmiot do jakiej
może dojść. Tekst w celu wprowadzenia w nim przejrzystości został
podzielony na części.
We wprowadzeniu, opisane zostały ogólne powody dla których
problem ten zdaje się być istotny. Kolejno, w części pierwszej
przybliżona została tematyka odpowiedzialności członków zarządu
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zarówno w stosunku do osób trzecich, jak również wobec spółki.
W części drugiej opisane zostały podstawy odpowiedzialności karnej
skarbowej z uwagi na niedużą popularność tych przepisów. W części
ostatniej,
opisano
praktyczne
funkcjonowanie
przenoszenia
odpowiedzialności karnej skarbowej w przypadku osób piastujących
odpowiednie funkcje. Przykłady oraz funkcjonowanie procedury, poparte
zostały szerokim orzecznictwem sądów, ze wskazaniem linii
orzeczniczych jakie ukształtowały się w zakresie omawianym w pracy.
Słowa kluczowe:
odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność prezesa,
odpowiedzialność następcza, odpowiedzialność za długi spółki,
odpowiedzialność karna skarbowa
Abstract
Liability of the Members of the Management Board of legal
persons as a topic of conversation is still neglected. Whereas companies
are expanding on account of a relatively safe form of conducting
economic activity they constitute. It seems that the supporters of this kind
of subject as well as the advisers who propose setting up such companies,
do not attach enough importance to solid and comprehensive information
concerning the totality of liability.
In view of the above, the Members of the Management Board
gain such knowledge only when negative effects on the assertion of
a claim occur, or when they are subject to criminal liability.
The aim of the present chapter is to point out the boundaries of
liability of the Members of the Management Board towards company as
well as third parties. Civil and business liabilities in terms of financial
recognition are discussed. The third part concerns penal and fiscal
liability which may occur over time. Unfortunately, this kind of the legal
responsibility, very often neglected in different studies, is regarded as the
most personal liability for legal entity.
In order to make the text transparent and comprehensible it has
been divided into parts.
In the introduction, the general reasons for meaningfulness of the
problem have been described. In the first part, a reader is familiarized
with the subject area of liability of the Members of the Management
Board towards third parties as well as the Management Board. In the
second part legal regulations concerning the basics of penal and fiscal
liability due to its low popularity are mentioned. The last part
encompasses the practical functioning of transforming the penal and
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fiscal liability in case of a person who holds appropriate functions. The
examples and the functioning of the procedure have been supported by
the case-law in the range discussed in the chapter.
Key words:
liability of the Members of the Management Board, liability of the
President of the Management Board, liability for the debts of a company,
penal and fiscal liability

Funkcjonowanie w gospodarce rynkowej, odbywa się
w różnorodnych formach prawnych. Na gruncie rodzimego prawa,
wymienić można: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
spółki cywilne (umowy cywile pomiędzy takimi osobami), osobowe
spółki prawa handlowego (jawne, partnerskie, komandytowe
i komandytowo – akcyjne), spółki kapitałowe prawa handlowego
(z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne), spółki europejskie, oraz
szereg podmiotów w innych formach, które również mogą prowadzić
działalność gospodarczą (fundacje, stowarzyszenie, niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej).
Jakkolwiek są to szalenie różne formy aktywności gospodarczej,
to wszystkie powiązane będą jednym – koniecznością dokonywania
rozliczeń fiskalnych oraz ich właściwego regulowania. Łączy je również,
konieczność prowadzenia rzetelnej polityki finansowej i przestrzeganie
prawa w zakresie dysponowania środkami pieniężnymi. Ponieważ
tematyką niniejszego rozdziału jest stricte odpowiedzialność jaka
występuje w przypadku zarządów spółek kapitałowych, pozostałe formy
aktywności, choć nie mniej interesujące, zostały w opracowaniu
pominięte.
Analizując zatem formy, w których prowadzone są
przedsiębiorstwa, jako jedno z kryteriów, można przyjąć zabezpieczenie
kapitału inwestora. Wydaje się, że w przypadku skali działalności
większej niż mikro, konieczne staje się rozważenie formy, w której
interesy (kapitał) inwestora podlegają odpowiedniej ochronie.
Bezsprzecznie spółki kapitałowe, w takim przypadku, prima facie uznać
należy za najodpowiedniejsze.
W realiach gospodarczych istniejących w Polsce, często spotyka
się małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzone w formie spółek
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kapitałowych. Forma, która w tej grupie przeważa, to spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością. Z praktycznego punktu widzenia,
wybór ten zwykle uznaje się za racjonalny. Otóż forma ta prezentuje,
stosunkowo wysokie zabezpieczenie dla interesów inwestora. Jak często
można zaobserwować, w organie zarządzającym takim podmiotem,
często zasiadają wspólnicy, posiadający najwyższe udziały w kapitale
zakładowym. Częstokroć członkowie zarządów, nie posiadając
odpowiednio szerokich kompetencji, w zakresie znajomości prawa
fiskalnego i gospodarczego, nie zadają sobie nawet sprawy, jak wielkie
odium odpowiedzialności na nich ciąży. Co oczywiste, nie możliwe jest
wymagać od sprawnych managerów, zagłębiania się w meandry regulacji
prawnych, dlatego też winni oni otaczać się wysoko wykwalifikowanymi
doradcami. Niestety, w Polsce wciąż pokutują pewne stereotypy. Zdaje
się zauważyć, że wielu przedsiębiorców prawdopodobnie uważa,
że poniesienie wydatków na doradcę podatkowego lub radcę prawnego,
konieczne jest jedynie doraźnie. Jednocześnie stanowcza większość,
małych spółek z o.o. poza zewnętrzną (lub wewnętrzną) obsługą
księgową, z doradztwa takiego nie korzysta.
Konkluzja na podstawie obserwacji w trakcie własnej praktyki
zawodowej autorki, na przestrzeni 10 lat w zakresie przeszło pięciuset
podmiotów
posiadających
formę
spółki
z
ograniczoną
odpowiedzialnością obrotami nie przekraczającymi 40 mln rocznie, oraz
z sumą bilansową nieprzekraczającą 10 mln, oraz obserwacji 138
podmiotów prowadzonych w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością obsługiwanych przez podmiot zarządzany przez
autorkę, za lata (2014-2015) z których tylko 3 korzystało ze stałej obsługi
prawnej.
Jeśli dochodzi do naruszenia normy prawa fiskalnego, w ramach
którego na zarząd taki spada nie tylko odpowiedzialność finansowa,
ale również odpowiedzialność osobista członków zarządu. Wywołuje
to zwykle zdziwienie, a co gorsza, wciąż niewielu z członków zarządów
spółek, zdaje sobie sprawę że, chodzi nie tylko o stratę środków
finansowych, ale również o najcięższą odpowiedzialność – osobistą,
karną.
Celem niniejszego opracowania, jest wskazanie zakresu
odpowiedzialności, jaką ponoszoną członkowie organów stanowiących
osób prawnych. Odpowiedzialność ta, została w opracowaniu rozważona
w dwóch aspektach. W pierwszym z nich, wskazano zakres
odpowiedzialności in abstracto, którą ponoszą członkowie zarządu,
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ze względu na pełnioną funkcję. Analiza ta, obejmuje zarówno
odpowiedzialność wynikającą z norm prawa podatkowego jak również
gospodarczego, handlowego i cywilnego. Zawiera ona również
obserwacje, w podziale na odpowiedzialność wewnętrzną i zewnętrzną
wobec spółki. W części drugiej, wskazane zostały podstawy
odpowiedzialności karnej skarbowej, za czyny popełnione przeciw
interesowi finansowemu państwa. Tam również wyjaśniono podstawowe
typy czynów, mogące taką odpowiedzialność powodować, oraz określono
ich znamiona.
Kolejno, w części trzeciej, przybliżona została następcza
odpowiedzialność karna, która dotknąć może członka zarządu spółki
kapitałowej. W podsumowaniu, podjęto próbę zreasumowania
poczynionych w zakresie tematu obserwacji oraz zaznaczenia, istotnych
z punktu widzenia autorki zakresów przepisów prawa, o których
należałoby znać, pełniąc funkcję członka zarządu w spółce kapitałowej.
1. Odpowiedzialność Członków Zarządów osób prawnych
Rozważania dotyczące odpowiedzialności Członków Zarządu,
poprzedzić należy skoncentrowaną informacją, zawierającą podstawowe
jego kompetencje i zasady funkcjonowania. A zatem, zarząd jest
organem, który zgodnie z przepisami prawa prowadzi sprawy spółki.
Zarówno w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 jak tez
spółki akcyjnej 2 . Organ ten zobligowany jest do nadzoru nad bieżącą
działalnością spółki, która polega na realizacji celu ekonomicznego
wskazanego w jej umowie. Oznacza to, że całokształt działań, które
prowadzone są przez dane przedsiębiorstwo, funkcjonujące w formie sp.
z o.o., jest w kompetencji tego organu3.

1

Art. 201 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks Spółek Handlowych (Dz.
U. 2016, poz. 1578).
2
Art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks Spółek Handlowych (Dz.
U. 2016, poz. 1578)
3
„Kompetencje zarządu zostały uregulowane w art. 201 § 1 k.s.h, który stanowi,
iż zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Prowadzenie spraw
spółki obejmuje realizację stosunków wewnętrznych, które ogranicza się, co do
zasady do czynności faktycznych, organizacyjnych. Tylko wyjątkowo w
stosunkach wewnętrznych czynności mają charakter czynności prawnych (na
przykład niektóre uchwały). Uzupełnia tę regułę art. 204 § 1 k.s.h. stanowiący,
że prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania
dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Tak, więc
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Oczywiście istnieją, działania do których realizacji wymagana
jest zgoda inwestorów, wyrażona w postaci uchwały Zgromadzenia
Wspólników. Jednakowoż, są to raczej wyjątki od ogólnej zasady,
stosowane w specyficznych, dookreślonych w przepisach prawa
sytuacjach4.
Wchodząc zatem w odpowiedzialność, jaką ponoszą Członkowie
Zarządu spółki kapitałowej, należy na wstępie rozważać ją, pod kątem
orientacji „do wewnątrz”, lub „na zewnątrz”5 spółki. Mianowicie, z punktu widzenia odpowiedzialności członków zarządu wobec samej spółki –
tak zwaną wewnętrzną, oraz z punktu widzenia odpowiedzialności
członków zarządu wobec podmiotów trzecich za działania jakie spółka
podejmuje. Druga, ze wskazanych odpowiedzialności, posiada formę
następczą, jednakowoż określenie przypadków w których może ona
wystąpić, wydaje się konieczne.
według zasady wynikającej z regulacji prawa handlowego zarząd spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością jest głównym reprezentantem tej spółki nie
tylko w odniesieniu do czynności z zakresu prawa materialnego, ale też w
postępowaniach sądowych, w których spółka uczestniczy w charakterze strony.
Oznacza to, że wyjątki od tej reguły powinny być wyraźnie wyartykułowane w
przepisach szczególnych a ich wykładnia nie może mieć charakteru
rozszerzającego” – więcej Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17
sierpnia 2016 roku sygn. III AUa 543/16, LEX 2149630
4
W kompetencji zgromadzenia wspólników pozostaje wyrażenie zgody na takie
czynności jak zbycie przedsiębiorstwa spółki, czy określone umownie zaciąganie
zobowiązań lub zbycie nieruchomości. Trzeba pamiętać jednak iż są to wyjątki
od reguły. Zarówno w przypadku sp. z o.o. jak też S.A. „Art. 368 § 1 k.s.h.
przewiduje bezwarunkową kompetencję zarządu spółki akcyjnej do prowadzenia
spraw spółki i reprezentowania jej. Ograniczenia prawa do reprezentacji
wprowadzone są ustawą (art. 379, 426, 486 k.s.h.) i dotyczą konkretnie
wskazanych czynności, są to wyjątki od powołanej zasady, które nie mogą być
rozszerzająco interpretowane” Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia
2010 sygn. II CSK 526/09, LEX 602232
5
Użyte w tym miejscu określenie na zewnątrz i do wewnątrz, użyte zostały w
znaczeniu kierunków oddziaływania, w przypadku zrealizowania się tej
odpowiedzialności. W przypadku odpowiedzialności do wewnątrz, warunkuje je
odpowiedzialność w stosunku do podmiotu w którym dana osoba pełni funkcję
Członka Zarządu, w przypadku odpowiedzialności na zewnątrz, odpowiedzialność za podmiot w stosunku od osób trzecich, przy czym w
rozumieniu odpowiedzialności za podmiot, z tytułu skutków wynikających z
decyzji zarządczych podjętych przez daną osobę w ramach pełnienia przez nią
funkcji.
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1.1. Odpowiedzialność w stosunku do spółki
Członek Zarządu, z tytułu wykonywanej działalności ponosi
odpowiedzialność przed spółką. Odpowiedzialność cywilno – prawna
w tym zakresie została wskazana w art. 291- 297 Kodeksu Spółek
Handlowych 6 – zwanym dalej k.s.h. W tym zakresie, zarząd ponosi
odpowiedzialność, między innymi w przypadku, kiedy jego członkowie
umyślnie lub przez niedbalstwo, podali fałszywe dane w oświadczeniu
dotyczącym wniesienia wkładów na kapitał spółki 7 . Odpowiadają oni
w takim przypadku, wobec wierzycieli spółki, solidarnie ze spółką,
przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania
podwyższenia kapitału zakładowego. Oznacza to, że członkowie zarządu
niejako wyrównują spółce, szkodę wynikłą z ich nierzetelnego działania,
poprzez dołączenie do odpowiedzialności. Kolejną sytuacją, w której
członkowie zarządu ponosić będą odpowiedzialność wewnątrz, jest
szkoda, jaką mogli oni wyrządzić spółce na etapie jej tworzenia 8 .
Tę akurat odpowiedzialność ponosi również, każda inna osoba,
współdziałająca przy tworzeniu spółki. Można tę odpowiedzialność,
porównać do cywilnej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę9.
W rozważaniach, dotyczących tego typu odpowiedzialności, zawsze
należy pamiętać, że k.s.h. wprowadza miernik podwyższonej staranności
w stosunku do osób wchodzących w skład zarządu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. Nakaz ten wywieść można z brzmienia art. 293 § 2

6

Ustawa z dnia 15 września 2000 Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2016,
poz. 1578)
7
o którym mowa w art. 167 § 1 pkt 2 lub art. 262 § 2 pkt 3, ustawy z dnia 15
września 2000 Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2016, poz. 1578)
8
art. 292 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U.
2016, poz. 1578)
9
„Art. 292 k.h. (293 k.s.h.) tylko wówczas stanowi podstawę roszczeń
odszkodowawczych spółki, gdy szkoda została wyrządzona wskutek
nienależytego wykonywania obowiązków członka zarządu wynikających ze
stosunku organizacyjnego (ze struktury) spółki - choćby zdarzenie ją
wyrządzające było zarazem czynem niedozwolonym w rozumieniu art. 415 i n.
k.c. W pozostałych przypadkach wyrządzenia spółce szkody przez członka
zarządu - niezależnie od stosunku organizacyjnego - spółka może dochodzić jej
naprawienia jedynie na zasadach ogólnych, w reżimie ex delicto lub ex
contractu” – więcej Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2005 sygn. IV
CK 731/04 OSP z 2007 nr 9 s. 103
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k.s.h 10. Wykonywanie obowiązków przez Członków Zarządu, powinno
się więc odbywać z zachowaniem staranności, która wynika
z zawodowego charakteru takiej funkcji. Z tego względu, obejmuje on
w szczególności znajomość procesów organizacyjnych, finansowych,
ale także kierowanie zasobami ludzkimi oraz obowiązek znajomości
przepisów prawa i następstw wynikających z ich naruszenia.
W judykaturze spotkać można również stosunkowo radykalne podejście,
stwierdzające że podjęcie się wykonywania obowiązków Członka
Zarządu, w sytuacji braku odpowiedniego wykształcenia i wiadomości
lub doświadczenia potrzebnego do prowadzenia spraw spółki, powinno
być kwalifikowane jako naruszenie wymaganej staranności
i sumienności11. Rozważając szeroko, powyżej wskazaną tezę, ciężko jest
się z nią w pewnych aspektach nie zgodzić. W sytuacjach, kiedy
pokutujący stereotyp pozwala na pozostawanie członków zarządu
w błędnym przeświadczeniu o braku konieczności znajomości,
przynajmniej w podstawowym zakresie prawa spółek, teza ta zdaje się
być zasadna.
W zakresie odpowiedzialności wewnętrznej, nie sposób nie
wspomnieć, o szkodzie dla spółki, wynikającej z konfliktu interesów
członka zarządu z interesami spółki, oraz późniejszej odpowiedzialności
za jej powstanie. Szkoda ta, wystąpić może również w postaci lucrum
cesans nieosiągniętego z powodu odebrania spółce danej możliwości. Do
rozważenie tego konieczne jest zdefiniowanie interesu konkurencyjnego.
Otóż, jako interes konkurencyjny12, należy zgodnie z przepisami
k.s.h. zakwalifikować, wykonywanie pracy lub usług na rzecz innego
podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną. Poza powyższym,
10

„Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator
powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności
wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności” – art. 293 § 2 ustawy
z dnia 15 września 2000 Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2016, poz. 1578)
11
Por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, z dnia 15 stycznia 2016, sygn. I ACa
1003/15, LEX 1979415
12
Art. 211. § 1. Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się
interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce
kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10%
udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego
członka zarządu. - ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks Spółek Handlowych
(Dz. U. 2016, poz. 1578)
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w katalogu tym, znajdą się także takie zachowania członka zarządu, które
mogą niekorzystnie wpływać na sytuację majątkową spółki. Zachowania
te, mogą polegać na ułatwieniu konkurencyjnemu podmiotowi
prowadzenia działalności gospodarczej, doradzaniu, dostarczaniu
towarów, udzielaniu kredytu, przekazaniu informacji o kontrahentach
spółki czy metodach produkcji. Wskazany wyżej katalog obejmuje zatem
czynności mogące przybrać formę szpiegostwa przemysłowego13. Taka
sytuacja, tym bardziej zachodzi, gdy członek zarządu zawiera
z konkurencyjnym, podmiotem umowę o świadczenie usług, które są już
częściowo wykonane przez reprezentowaną spółkę. Co oczywiście niesie
to dla niej niekorzystne skutki finansowe14.
Warto nadmienić, że środki prawne dochodzenia naprawienia
szkody, służyć będą spółce a nie poszczególnym wspólnikom osobiście.
Powództwo w tym zakresie, wniesione zostanie na podstawie art. 295 § 1
k.s.h., a jego celem jest ochrona interesów spółki, a nie ochrona
interesów wspólnika.
1.2 Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich
Odpowiedzialność Członków Zarządu, wobec osób trzecich,
za działania spółki, występuje w kilku przypadkach. Otóż powstaje ona
głównie, w przypadku niemożności dochodzenia roszczeń wobec spółki,
z tytułu jej niewypłacalności. Sytuacja taka ma również miejsce
w przypadku, pociągnięcia członków zarządu do odpowiedzialności
posiłkowej, za zobowiązania podatkowe spółki.
Odpowiedzialność, w przypadku niewypłacalności spółki,
unormowana jest w art. 299 k.s.h. Przesłanką odpowiedzialności,
przewidzianej we wskazanym artykule, jest istnienie danego
13

Szpiegostwo przemysłowe jest w Polsce karalne. Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211) w art. 3 wskazuje, że
czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne
z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego
przedsiębiorcy lub klienta. Co więcej, art. 11 stanowi, że czynem nieuczciwej
konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby
nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Konsekwencją
szpiegostwa gospodarczego może być grzywna, kara ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat dwóch (art. 23).
14
Por Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2014 sygn. II CSK 627/13, LEX
1545031
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(dochodzonego) zobowiązania spółki z o.o. w czasie, w którym osoba,
od której ma być dochodzona odpowiedzialność, była Członkiem
Zarządu spółki. Drugim warunkiem sine qua non jest bezskuteczność
egzekucji, tego konkretnego zobowiązania, przeciwko spółce. Nie ma
w tym przypadku znaczenia, czy dochodzenie roszczenia od spółki
odbywało się w czasie, pozostawania przez tę osobę Członkiem Zarządu,
czy to już po jej odwołaniu. Jak wynika z powyższego, już sam fakt,
że dana osoba piastuje funkcję Członka Zarządu w czasie, kiedy powstało
zobowiązanie wierzyciela, i stało ono się wymagalne jest wystarczający
do stwierdzenia jej odpowiedzialności15.
Oczywiste jest również, że umorzenie postępowania
egzekucyjnego wobec braku spłaty zobowiązania przez spółkę,
świadczyło będzie jednocześnie o bezskuteczności egzekucji. Dopiero
bowiem takie zdarzenie, może dać podstawę do późniejszego
dochodzenia odpowiedzialności od członków zarządu dłużnej spółki,
gdyż odpowiedzialność taka ma charakter subsydiarny.
Warte jest również podkreślenia, że odpowiedzialność ta,
nie posiada jak zdawać by się mogło formy zastępczej,
a odszkodowawczą. Dzieje się tak, ponieważ przewidziana w tych
przepisach odpowiedzialność Członków Zarządu spółki, ma charakter
odszkodowawczy, za dopuszczenie do obniżenia potencjału majątkowego
spółki. To zmniejszenie potencjału powoduje w konsekwencji,
niemożność wyegzekwowania od spółki jej zobowiązań. Zatem nie jest to
odpowiedzialność za długi spółki, a odszkodowawcza odpowiedzialność
cywilnoprawna. Podlega ona rozpoznaniu na drodze sądowej,
także wówczas, gdy niewyegzekwowane długi spółki obejmują składki
na ubezpieczenia społeczne czy podatki16.
Nie sposób w tym miejscu, nie wskazać, możliwości obrony
Członka Zarządu pociągniętego do odpowiedzialności jaka w praktyce
istnieje. Otóż, jeśli Członek Zarządu, powoła się, że egzekucja
w postępowaniu, które zostało umorzone, nie została skierowana
do składników majątku spółki, z których możliwe jest zaspokojenie
wierzyciela, nie jest pozbawiony możliwości wykazania tego
w późniejszym okresie. Pamiętać jednak należy, że ciężar dowodzenia
15

Więcej : Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 marca 2017,
sygn. V ACa 542/16, LEX 2272071
16
Więcej : Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2016, sygn. II UK 246/15,
LEX 2071116
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spoczywał będzie w takim wypadku na nim. Jeśli Członek Zarządu,
pociągnięty do odpowiedzialności za długi, wskaże majątek spółki
z którego, możliwe jest zaspokojenie wierzyciela, nie można mówić
o bezskuteczności egzekucji. W tym przypadku pomimo umorzenia
postępowania egzekucyjnego przesłanka bezskuteczności odpada.
Powoduje to jednocześnie, że nie można mówić o bezskuteczności
egzekucji przeciwko spółce w rozumieniu art. 299 § 1 k.s.h., co jest
warunkiem pociągnięcia Członka Zarządu do odpowiedzialności za długi
owej spółki17.
Jako alternatywę obrony, a w zasadzie prawo zwolnienia się od
odpowiedzialności, wskazać się godzi, zgłoszenie przez Członka Zarządu
wniosku o upadłość do właściwego sądu. Zgłoszenie to jedna musi zostać
dokonane w „odpowiednim” terminie, który z uwagi na znaczne
niedookreślenie normy oraz konieczność badania każdej sprawy in causa
jest szalenie trudny do określenia.
Warto podkreślić, że jeśli Członek Zarządu nie udowodni,
że szkoda wierzyciela byłaby niższa od niewyegzekwowanego od spółki
zobowiązania, poniesie on odpowiedzialność do wysokości tego
zobowiązania. Otóż, ma tu zastosowanie, domniemanie wartości szkody
w wysokości zobowiązania niewyegzekwowanego od spółki.
W judykaturze określa się również, domniemanie związku
przyczynowego
między
szkodą
jaką
poniósł
wierzyciel,
a nie zgłoszeniem przez tego Członka Zarządu wniosku o upadłość18.
Co ważne, Członek Zarządu może uwolnić się od
odpowiedzialności, jeżeli wzruszy to domniemanie przez wykazanie
jednej z przesłanek egzoneracyjnych wymienionych w art. 299 § 2 k.s.h.
Oznacza to także, że ciąży na nim w tym zakresie ciężar dowodu19.
17

Więcej : Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2017
sygn. VI ACa 1598/15 LEX 2256951
18
Więcej Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2016, sygn. I CSK 68/15.
LEX 2043734
19
Dobrze w tym miejscu, jest pamiętać, że technicznie, do stwierdzenia braku
szkody po stronie wierzyciela zakłada się konieczność wykazania, że pomimo
wdrożenia we właściwym czasie postępowania upadłościowego, wierzyciel nie
uzyskałby w tym postępowaniu zaspokojenia swojej należności ze względu na
brak wystarczającego majątku spółki. Pojęcie szkody należy odnosić do
obniżenia potencjału majątkowego spółki, dlatego członek zarządu powinien,
odwołując się do stanu majątkowego spółki istniejącego w czasie właściwym dla
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Reasumując powyższe, pomimo zaistnienia bezskuteczności
egzekucji, odpowiedzialność Członka Zarządu może zostać uchylona w
następujących przypadkach:
• w przypadku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, likwidacji lub
rozpoczęto postępowanie układowe, w terminie zgodnym z przepisami
prawa20,
• w sytuacji w której, brak zgłoszenia wniosku o upadłość nie nastąpił
z winy zarządu,
• w sytuacji, kiedy brak zgłoszenia wniosku w odpowiednim czasie nie
wpłynął na powstanie szkody dla wierzycieli,
• w przypadku kiedy istnieje możliwość obrony zarządu, poprzez
wykazanie istnienia majątku spółki, z którego wierzyciel może się
zaspokoić.
• w sytuacji powstania obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość lub
likwidację, w czasie, kiedy pozwany pozostawał członkiem zarządu.
• w przypadku, kiedy nastąpiło zaniechanie podjęcia egzekucji przeciwko
spółce w stosownym czasie.
Odpowiedzialność, jaką mogą ponosić członkowie zarządu, nie
jest normowana wyłącznie w kodeksie spółek handlowych. W innych
jednak przypadkach, zwykle mamy do czynienia z odpowiedzialnością
o charakterze sankcji. Rozważając bowiem prawo gospodarcze
w szerokim zakresie, napotkać można wiele ustaw, nakładających
obowiązki na funkcjonujące podmioty, które koniec końców mogą stać
się przedmiotem odpowiedzialności członków zarządu. Nie rozważając
zgłoszenia upadłości i biorąc pod uwagę przewidzianą w postępowaniu
upadłościowym kolejność zaspokajania się z masy upadłości, wykazać
niemożność uzyskania przez wierzyciela zaspokojenia swojego zobowiązania –
więcej Wyrok Sądu Najwyższego a dnia 4 marca 2016, sygn. I CSK 68/15 LEX
2043734.
20
Nie możliwe jest, w tym miejscu nie zaznaczenie, że w praktyce, wykazanie
właściwego momentu zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bardzo
trudne i zwykle napotyka na problemy. Zgodnie z art. 2 prawa upadłościowego i
naprawczego, krótkotrwałe zaprzestanie płacenia zobowiązań nie jest podstawą
do ogłoszenia upadłości. Kwestia oznaczenia w tym miejscu słowa
„krótkotrwałe” jest każdorazowo oceniana in causa.
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szeroko tego wątku wskazać można, że Członkowie Zarządów ponoszą
odpowiedzialność osobistą za decyzje zarządcze i działania podmiotu
chociażby w przypadku grzywien nakładanych przez Państwową
Inspekcję Pracy 21 za naruszenia praw pracowniczych 22 , nakładanych
przez Państwową Inspekcję Handlową23 związaną chociażby z wadliwym
oznaczeniem produktów, nakładanym przez Ministra ds. Środowiska
w zakresie niewywiązania się z obowiązków raportowania,
czy w kwestiach związanych z prowadzeniem obrotu alkoholem 24 bez
wymaganej prawem koncesji. Wszystkie jednak, wskazanie w tym
akapicie stany, są jednak ściśle związane z konkretnymi czynnościami
w ramach podjęcia których zarząd posiada jednak wiedzę o ich istnieniu,
a co dodatkowo rozróżniające od odpowiedzialności omawianej
wcześniej – jest to bieżąca odpowiedzialność cywilna na działalność
gospodarczą podmiotu, i nie można jej nadać przymiotu następczości.
Jak się wydaje, najbardziej charakterystyczną jest jednak
następcza odpowiedzialność wobec skarbu Państwa. Została ona
unormowana w art. 116 ordynacji podatkowej25. Pamiętać jednak trzeba,
że chodzi w tym miejscu o odpowiedzialność majątkową (finansową).
Co ważne, odpowiedzialność podatkową osób trzecich, w postaci
21

Np.: w razie stwierdzenia w toku kontroli wykroczenia polegającego na
naruszeniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy w zakresie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4,
inspektor pracy prowadzi postępowanie mandatowe lub występuje z wnioskiem
do sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości –
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o Państwowej Inspekcji Pracy, (Dz. U. 2017
poz 786 z późn. zm.)
22
Np. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo
kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega
przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od
1000 zł do 30 000 zł – art. 283 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy
(Dz. U. 2016 poz 1666 ).
23
Np. Kto wbrew żądaniu inspektora nie usuwa niezwłocznie uchybień
porządkowych lub organizacyjnych stwierdzonych w toku kontroli, podlega
karze grzywny w wysokości do 5000 zł – art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 o Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 poz. 1063).
24
Np. Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom prowadzi
obrót hurtowy napojami alkoholowymi, podlega grzywnie od 10 000 do 500 000
złotych –art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz. 487 ).
25
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa. (Dz. U. z 2017 poz.
201)
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Członków Zarządów spółki, za zaległe zobowiązania podatkowe.
Odpowiedzialność ta posiada charakter akcesoryjny i następczy. Może
wystąpić jedynie w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania podatkowego przez spółkę. Jest to także odpowiedzialność
subsydiarna26.
Członkowie
zarządu spółki
kapitałowej, odpowiadają
za zaległości podatkowe tej spółki, z tytułu jej zobowiązań podatkowych
które powstały w czasie pełnienia przez nich obowiązków. Osoby te,
mogą być pociągnięte do odpowiedzialności, za zobowiązania podatkowe
spółki, tylko i wyłącznie na zasadach tożsamych do odpowiedzialności
wskazanej a art. 299 ksh. Otóż, wyłącznie w przypadku, kiedy egzekucja
należności podatkowych z majątku spółki okazała się w całości lub
w części bezskuteczna.
Ciężar dowodu wykazania tej bezskuteczności, leży w tym
przypadku po stronie organu podatkowego. Członek Zarządu,
aby uwolnić się od odpowiedzialności, musi wykazać, że we właściwym
czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto
postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie
układowe) albo, że nie zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub nie
wszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości
(postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy 27 . Uwolnienie od
odpowiedzialności, może nastąpić w sposób zbliżony, do uwolnienia od
odpowiedzialności w sytuacji opisanej w przypadku zastosowania
przepisów k.s.h.
Warto zwrócić uwagę, na kwestię winy w ujęciu art. 116 § 1 pkt
1 lit. b o.p.. Otóż jest to zarówno wina umyślna jaki i nieumyślna.
W przypadku winy umyślnej obiera się ją jako świadomość istnienia
wymagalnych zobowiązań podatkowych. W przypadku winy nieumyślnej
poczytujemy ją w postaci niedbalstwa, zakładającego brak
„świadomości” istnienia zadłużenia28. Rozważania kwestii winy w tym
miejscu, ma duże znaczenie ze względu na późniejszą odpowiedzialność
karną skarbową, związaną z nieuregulowanymi zobowiązaniami
26

Por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 27
kwietnia 2017, sygn. I SA/Rz 56/17, LEX 2294033
27
Por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, z dnia 10
maja 2017, sygn. I SA/Po 1443/16, LEX 2296978
28
Por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25
kwietnia 2017 r, sygn. I SA/Łd 943/16, LEX 2291943.
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fiskalnymi. W przypadku bowiem nieuregulowanych zobowiązań
fiskalnych aparat przymusu państwowego z urzędu wszczyna
postępowanie. Jeśli waga naruszenia przepisów prawa w ujęciu
finansowym nie jest duża, członek organu zostaje wezwany
i odpowiedzialność ponosi w postępowano mandatowym. Jeśli jednak
naruszenie nie jest małej wartości bądź dotyczy obowiązków płatnika,
wszczyna się z urzędu postępowanie karne skarbowe w kwestii
odpowiedzialności osobistej. Ten jednak aspekt odpowiedzialności,
zostanie odmówiony w ostatniej części niniejszego opracowania.
2. Podstawy odpowiedzialności karnej skarbowej
Najbardziej osobistą odpowiedzialność, jaką mogą ponosić osoby
fizyczne – jest odpowiedzialność karna. O ile wielu z przedsiębiorców
często nie zdaje sobie sprawy z tego, że jak wydawać by się mogło,
stosunkowo niewielkie kwoty mogą doprowadzić do tego rodzaju
odpowiedzialności. W dalszej konsekwencji odpowiedzialność karna
może spowodować brak możliwości dalszego pełnienia funkcji
w organach osób prawnych z uwagi na skazanie wyrokiem karnym.
Z powyżej wskazanej przyczyny należy szerzyć świadomość w tym
zakresie, gdyż powzięcie tego rodzaju wiedzy z reguły ma miejsce w
sytuacji dotknięcia danej osoby odpowiedzialnością karną skarbową,
i za późno jest wtedy na jakkolwiek postrzeganą rozsądną obronę.
Podstawą odpowiedzialności karnej skarbowej, jest dokonanie
czynu polegającego na uszczupleniu należności budżetowej. Nie ważny
w tym zakresie jest rodzaj tej należności, a istotne że jest ona należnością
fiskalną. Czyn taki popełnić może wyłącznie osoba fizyczna. Jeśli chodzi
o materialno – prawną podstawę odpowiedzialności – wskazują ją
konkretne normy ustaw fiskalnych. Za przykład takich należności
wskazać należy podatki dochodowe, podatek od towarów i usług, podatki
od nieruchomości, opłaty skarbowe, środowiskowe, dodatkowe
produktowe, podatek akcyzowy, cło – wskazane w konkretnych ustawach
nakładając obowiązki finansowe na obywateli.
Słowami Kodeksu Karnego Skarbowego29 – zwanym dalej k.k.s.
– narażona należność publicznoprawna – nie zależnie od faktu czy
została faktycznie uszczuplona, czy wyłącznie na takie uszczuplenie
narażona, to należność państwowa lub samorządowa, będąca
przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.
29

ustawa
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Należnością państwową w tym rozumieniu, jest podatek stanowiący
dochód budżetu państwa, należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji
lub subwencji lub należność celna. Natomiast należnością samorządową
jest podatek stanowiący dochód jednostki samorządu terytorialnego lub
należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji30. Określenie „podatek” oznacza również zaliczkę na podatek, ratę podatku,
a także opłaty oraz inne niepodatkowe należności budżetu państwa
o podobnym charakterze daniny publicznej. Natomiast określenie
"podatnik" oznacza również osobę zobowiązaną do uiszczenia opłat oraz
niepodatkowych należności budżetu państwa o podobnym charakterze
daniny publicznej31.
Należność publicznoprawna, uszczuplona czynem zabronionym
jest zatem wyrażoną liczbowo, kwotą pieniężną, od której uiszczenia lub
zadeklarowania uiszczenia osoba zobowiązana uchyliła się,
i w rzeczywistości ten uszczerbek finansowy nastąpił 32 . Niewpłacenie
w określonym ustawowo terminie należnego podatku, już w dacie
upływu tego terminu skutkuje zaległością podatkową, a tym samym
uszczupleniem należności.
Jako najczęściej spotykane przestępstwo / wykroczenie skarbowe
w zakresie podatków należy wskazać:
1. Nieujawnienie podstawy opodatkowania33 , wskazane w art. 54
k.k.s
2. Firmanctwo34, wskazane w art. 55 k.k.s.
30

Art. 53 § 27 ustawy z dnia 10 września 1999r. (Dz. U. 2016 poz. 2137 z późn.
zm).
31
Art. 53 § 30 ustawy z dnia10 września 1999r. (Dz. U. 2016 poz. 2137 z późn.
zm
32
Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2011, sygn. V KK
272/11, LEX 1044077
33
Przy czym, czynu z art. 54 k.k.s. dopuścić się może jedynie osoba, na której
ciąży określony ustawą podatkową obowiązek podatkowy odnośnie ujawniania
samego przedmiotu opodatkowania lub podstawy tego opodatkowania, bądź też
złożenia niezbędnej dla takiego ujawnienia deklaracji – więcej Postanowienie
Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2015, sygn.. III KK 314/14, dostęp on line
24.06.2017
https://sip.lex.pl/#/relacja-jednostka/16852901/art(54)par(1)/
COURT_JURISPRUDENCE
34
obecnie znamiona przestępstwa firmanctwa zostały doprecyzowane. Z treści
ostatniego z powołanych przepisów wynika, że skutkiem przestępczego działania
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3. Oszustwo podatkowe, wskazane w art. 56 k.k.s.35
4. Uporczywe niewpłacanie podatku, wskazane w art. 57 k.k.s36.
5. Nieposiadanie ksiąg rachunkowych bądź prowadzenie ich
w sposób wadliwy (art. 60 i 61 k.k.s.)37
6. Bezpodstawny zwrot podatku wskazany w art. 76 k.k.s.38
jest narażenie na uszczuplenie podatku, co oznacza, że zaistnienie uszczerbku
finansowego jest wysoce prawdopodobne (art. 53 § 28 k.k.s.) – por Wyrok Sądu
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 maja 2002, sygn. II AKa 417/01,
Orzecznictwo Sądów Administracyjnych z 2003 Nr 4 str. 42
35
Warto wspomnieć, że odpowiedzialność karna skarbowa za czyn z art. 56 § 1
k.k.s. powstaje nawet wtedy, gdy podatnik składając nierzetelną deklarację lub
oświadczenie albo nie zawiadamiając o zmianie danych zawartych w złożonej
deklaracji lub oświadczeniu nie zmierzał do osiągnięcia celu w postaci zaniżenia
podatku lub uchyleniu się od opodatkowania, jednakże w wyniku takiego
zachowania Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego zostały
narażone na uszczuplenie podatku – por Wyrok Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu z dnia29 maja 2013 sygn. II AKa 104/13, LEX 1331158.
36
Na zaistnienie znamienia uporczywego niewpłacania podatku w terminie,
będącego warunkiem odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1
k.k.s., może wskazywać zarówno cykliczność zachowań podatnika, polegająca
na umyślnym niestosowaniu się do wymogu terminowego płacenia podatku, jak i
jednorazowe, ale długotrwałe zaniechanie przez niego uregulowania podatku
płaconego jednorazowo, mające miejsce już po terminie płatności tego podatku,
a więc gdy ma on uregulować go już jako zaległość podatkową, jeżeli
zachowanie to wskazuje, że zamiarem podatnika w momencie upływu terminu
płatności podatku było uporczywe jego niewpłacanie, a więc odsunięcie
uregulowania tego podatku na dłuższy okres – Tak Sąd Najwyższy w
postanowieniu z dnia 28 listopada 2012, sygn. I KZP 11/13 OSNKW z 2014 Nr
1 str. 3
37
Warto podkreślić, że w świetle definicji zamieszczonej w art. 24 ust. 2 ustawy
o rachunkowości z 1994 r. rzetelne są księgi rachunkowe, jeżeli dokonane w nich
wpisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Rzetelność rozumiana jest więc w tym
przepisie w sposób obiektywny. W tym sensie więc zamieszczone w księgach
rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym dane były nierzetelne, a
przeprowadzone przez oskarżonego rozróżnienie na dane błędne i dane
nierzetelne, zgodne z potocznym rozumieniem tych pojęć, nie pokrywa się z
definicją ustawową. – Tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 maja 2001, sygn.
II KKN 85/99, LEX 51380.
38
Wystarczające jest samo narażenie Skarbu Państwa lub gminy na
bezpodstawny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, przez co należy
rozumieć spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa takiego uszczuplenia,
Realizacja znamion określonych w art. 76 § 1 k.k.s. łączy się ze stworzeniem
stanu wysokiego prawdopodobieństwa uzyskania nienależnego zwrotu podatku,
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7. Niewpłacanie pobranego podatku.
Analizując czynności sprawcze jakie przypisane są stronie
podmiotowej takiego przestępstwa z pewnością wskazać należy na
stosunkowo charakterystyczne rozumienie zamiaru. Mam w tym miejscu
na myśli, wyjaśnienia spotykane w trakcie słuchania podejrzanych
o przestępstwo karne skarbowe. Często spotykane wyjaśnienia brzmią
„nie miałem zamiaru dokonać przestępstwa, nie wiedziałem że to
przestępstwo, gdyż nie znałem tych przepisów” czy „nie zajmuję się
księgowością”. W dalszej części wyjaśnię na podstawie powyższych
sformułowań różnicę pomiędzy prawem karnym powszechnym,
a karnym skarbowym.
Omawiając jednak odpowiedzialność powstałą na podstawie
przepisów prawa karnego skarbowego, nie można nie rozpocząć od
pewnej refleksji. Mianowicie, aby zrozumieć różnicę pomiędzy prawem
karnym skarbowym a prawem karnym powszechnym w zakresie
odpowiedzialności, należy rozpocząć od podstaw. Co najistotniejsze,
prawo karne powszechne, chroni co do zasady państwo prawo i porządek.
Wskazuje czyny przeciw poszczególnym dobrom, oraz nakłada celowe
dolegliwości w postaci kary, na jednostki które się nie podporządkują
wskazanym normom. Za przykład może służyć chronione dobro
w postaci obronności państwa – wskazane w rozdziale XVIII kodeksu
karnego 39 , życiu i zdrowiu – wskazane w rozdziale XIX, mieniu wskazane w rozdziale XXXV, czy obrotowi gospodarczemu – z rozdziału
XXXVI kodeksu. W każdej jednak, z powyżej wskazanych kategorii,
proces przypisywania odpowiedzialności będzie przebiegał w kilku
etapach. Konieczne będzie ustalenie osoby sprawcy, następnie
przypisanie mu winy, na podstawie wypełnionych przez niego znamion.
Znamiona te występują zarówno po stronie podmiotowej (sprawcy), jak
też po stronie przedmiotowej (przestępstwa). W przypadku znamion
a nie z faktycznym uzyskaniem takiego zwrotu przez sprawcę po uprzednim
wprowadzeniu w błąd właściwy organ podatkowy poprzez podanie w
przedłożonej deklaracji podatkowej nieprawdy co do zdarzenia, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami podatkowymi uzasadnia zwrot należności
publicznoprawnej w określonej wysokości. Przestępstwo skarbowe, o którym
mowa w z art. 76 § 1, jest więc przestępstwem formalnym, gdyż jego istota nie
jest uzależniona od nastąpienia jakiegokolwiek skutku – por. Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2014, sygn. II Akz 212/14,
LEX 1487597
39
Ustawa z dnia 6 czerwca 1969 Kodeks Karny (Dz. U. 2016 poz. 1137)
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strony podmiotowej, uznaje się je jako, stosunek psychiczny sprawcy do
jego czynu i pozwala ustalić czy mamy do czynienia z przestępstwem
umyślnym czy nie 40 . Jest to o tyle istotne, że w prawie karnym powszechnym konieczne jest, określenie tego znamienia do kwalifikacji
prawnej przestępstwa. Dopiero po zbadaniu znamienia podmiotowego,
można rozpocząć dywagacje, na temat winy. Przy czym zastosowanie
znajduje tu normatywna teoria winy 41 . Kolejna kwestia to umyślność
(dolus) bądź nieumyślność (culpa), przy dokonaniu przestępstwa,
określane na podstawie stosunku psychicznego sprawcy do czynu 42 .
Czyn zabroniony, może być popełniony umyślnie tylko w sytuacji
w której sprawca posiada zamiar43 jego popełnienia, albo przewidując44
40

Por. J. Warylewski, Prawo Karne. Część Ogólna, Warszawa 2012 s. 219
Zakłada ona że, wina nie jest wyłącznie pewnym stanem umysł,
psychologicznym (psychicznym) faktem odnoszącym się jedynie do osoby
sprawcy. Ujęcie normatywne wprowadza pojęcie zarzucalności i koncentruje się
na możliwości postawienia sprawcy pewnego zarzutu, nie poprzestając na
stwierdzeniu iż wystąpił czynnik psychiczny np. w postaci błędnej decyzji woli
czy niedostatków wiedzy. Same kryteria zarzucalaności wskazane są w ustawie.
Więcej: J. Warylewski Prawo Karne ….s.324 i n.
42
Na gruncie obecnego kodeksu karnego, wydaje się iż dominuje pogląd że
obowiązujący kodeks karny z 1977 roku wyraźnie oddzielił winę od
podmiotowej strony czynu, umyślności albo nieumyślności, zaliczając
umyślność i nieumyślność do zespołu ustawowych znamion czynu – więcej
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2011 sygn. II Aka
141/11w W. Wróbel, A. Zoll Polskie Prawo Karne. Część ogólna, Kraków 2014
s. 214
43
W niektórych wypadkach na tle samej strony przedmiotowej przestępstwa, a
zatem na podstawie działania sprawcy, można w sposób niewątpliwy ustalić
zamiar, jaki mu towarzyszył. Podstawę do ustalenia zamiaru sprawcy daje m.in.
umyślne wbicie z dużą siłą ostrza noża o dużych rozmiarach w lewą część klatki
piersiowej. – por. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, z dnia 15 marca
2017, sygn. II AKa 33/11 LEX 2292419
44
Dla przyjęcia zamiaru sprawcy nie są wystarczające tylko przesłanki
przedmiotowe, lecz niezbędne jest uwzględnienie w tym zakresie całokształtu
okoliczności zdarzenia przestępnego, a więc także rozważenie przesłanek natury
podmiotowej, jak i tła zajścia, pobudek działania sprawcy, stosunku do
pokrzywdzonego, osobowości i charakteru sprawcy, jego dotychczasowego
trybu życia, zachowania się przed i po popełnieniu czynu oraz innych
okoliczności, z których niezbicie wynikałoby, że oskarżony chcąc spowodować
uszkodzenie ciała, swą zgodą stanowiącą realny proces psychiczny towarzyszący
czynowi, obejmował tak wyjątkowo ciężki skutek, jakim jest śmierć ofiary –
Por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 8 marca 2017 sygn. II AKa
212/16 LEX nr 2292448
41
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możliwość jego popełnienia, na to się godzi. W obu tych formach
sprawca posiada świadomość swojego działania. Zupełnie inaczej sprawa
kształtuje się w przypadku lekkomyślności (luxuria) oraz niedbalstwa
(neglegentia). Przy lekkomyślności sprawca posiada przeświadczenie, że
uda mu się czynu nie popełnić. Innymi słowy ma świadomość ale nie ma
woli popełnienia przestępstwa. W przypadku niedbalstwa sprawca nie
ma świadomości czynu a co za tym nie posiada też zamiaru jego
popełnienia. Zważywszy że, cele prawa karnego powszechnego są
związane głownie za zapewnieniem bezpieczeństwa oraz szeroko
rozumianej sprawiedliwości w państwie prawa, również przypisanie winy
za dokonane czyny odbywa się z zastosowaniem szerokiego zakresu
analizowanych znamion. O ile powyżej wskazane znamiona
przedstawiłam w sposób znacznie uproszczony, to prima facie widać
w nich, uwarunkowanie dalszego toku postępowania od zamiaru sprawcy
– wskazanie powyższego było konieczne, ze względu na znaczne różnice
w tym zakresie pomiędzy prawem karnym powszechnym a prawem
karnym skarbowym.
W prawie karnym skarbowym rzecz ma się zgoła odmiennie.
Głównym tego powodem jest dobro jakie k.k.s. chroni. Dobrem tym jest
bowiem, bezpieczeństwo finansowe państwa i wspólnot europejskich.
W konsekwencji główny nacisk tej regulacji położony jest zapewnienie
ściągalności takich należności, przy jednoczesnym wystarczającym
prewencyjnym „odstraszeniu” potencjalnych sprawców. Z powyższych
przyczyn, jest to również regulacja dopuszczająca skuteczny czynny żal
podokonaniowy – ale tylko w przypadku wyrównania szkody budżetowi.
Aby zobrazować różnicę, pomiędzy postrzeganiem prawa karnego
powszechnego w stosunku do karnego skarbowego posłużę się rodzajami
wyjaśnień wskazanych na wcześniejszych stronach niniejszego rozdziału.
A zatem,
1. nie miałem zamiaru dokonać przestępstwa, nie wiedziałem,
że to przestępstwo, gdyż nie znałem tych przepisów,
Analizując tę sytuację na gruncie prawa karnego powszechnego,
na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z winą nieumyślną.
W przypadku norm karnych skarbowych, umyślność, nie jest konieczna
dla przypisania odpowiedzialności. Dzieje się tak dlatego, że zakłada się,
iż osoba prowadząca sprawy przedsiębiorcy posiada znajomość
przepisów obowiązujących które tę działalność normują – takich jak
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chociażby ustawy podatkowe z których wynikają należne podatki.
Dlatego też znajomość prawa z zakresu fiskalnego poczytuje się jako
oczywistą, pomimo faktu że w rzeczywistości przepisy te są szalenie
skomplikowane i zarówno doradcom podatkowym jak też prawnikom
nastręczają wiele problemów interpretacyjnych. Przestępstwa wskazane
w k.k.s. mają charakter formalny, wypełnienie przesłanek (znamion
przedmiotowych) jednocześnie przesądza o odpowiedzialności za jego
popełnienie. Warto zwrócić również uwagę, że dla poniesienia
odpowiedzialności nie jest konieczne wystąpienie skutku, ponieważ
kodeks penalizuje również narażenie na uszczuplenie.
2. Nie zajmuję się księgowością,
W kwestii powyższej, na myśl przychodzi ewentualne
przypisanie winy komuś innemu, chociażby księgowej. Warto w tym
miejscu podnieść, że w przypadku omawianych osób prawnych, być
może istniała by możliwość przypisania winy osobie prowadzącej
księgowość. Mianowicie miałoby to miejsce, jedynie w przypadku
formalnego powierzenia jej tych czynności oraz poinformowania o tym
właściwego organu podatkowego.
3. Osobista odpowiedzialność karna i karna skarbowa Członków
Organów osób prawnych
Członkowie
Zarządu,
odpowiadają
za
zobowiązania
publicznoprawne, spółki którą kierują. Oczywiście, dzieje się to wtedy,
kiedy spółka sama nie jest w stanie tej odpowiedzialności ponieść.
Jednocześnie przeplatanie się przepisów ordynacji podatkowej
z przepisami k.k.s. powoduje że, w przypadku wszczęcia postępowania
karnego skarbowego, zawieszają się terminy przedawnienia zobowiązań
podatkowych. W takiej sytuacji możliwe będzie dochodzenia tych
roszczeń przez organ nawet po 5-cio letnim okresie przedawnienia.45
45

„Skutek zawieszenia biegu terminu przedawnienia nie musi być związany z
wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo
lub wykroczenie w fazie in personam. Wystarczy, że wszczęte zostało
postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe w
sprawie (in rem). Istotne jest tylko by dotyczyło zobowiązania podatkowego,
które ulega zawieszeniu (…)Dla powiadomienia podatnika (osoby prawnej) o
wszczętym postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe wystarczające będzie przedstawienie zarzutów jej członkowi zarządu.
Zgodnie bowiem z art. 201 § 1 k.s.h. zarząd prowadzi sprawy spółki i
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Zupełnie czym innym, jest odpowiedzialność karna skarbowa.
Jest to bowiem dodatkowa odpowiedzialność karna, którą ponosi
członek organu zarządzającego osoby prawnej z tytułu wskazanych
w części poprzedniej, naruszeń norm fiskalnych. Oznacza to,
że za wykonywanie obowiązków względem budżetu, członkom zarządu
grożą nie tylko sankcje w postaci konieczności pokrycia powstałych
długów z własnych środków, ale również dotkliwsza odpowiedzialność,
z karą więzienia łącznie.
Co do odpowiedzialności karnej, to w przypadku zarządu w skład
którego wchodzi Prezes – ugruntowana linia orzecznicza stwierdza,
że on w pierwszym rzędzie ponosi odpowiedzialność 46 . Co istotne,
mówimy o tym w sytuacji, w której nie doszło do powierzenia
obowiązków płatnika innej osobie. Aczkolwiek i wtedy,
odpowiedzialność może dotknąć Członków Zarządu spółki. Sama
odpowiedzialność powstaje w momencie ujawnienia przestępstwa
(ewentualnie
wykroczenia)
skarbowego.
Finansowy
organ
przygotowawczy bada z urzędu występowanie naruszeń norm. W takich
przypadkach, kiedy podatnik uporczywie nie płaci podatków w terminie,
czy składa po terminie ustawowym deklaracje podatkowe lub inne
wymagane prawem dokumenty, organ wzywa podatnika do stawienia się.
Zwykle zatem, wezwie osobę upoważnioną do jego reprezentacji,
czyli w przypadku spółek kapitałowych – Członków Zarządu.
W przypadkach mniejszej wagi, oraz wskazanych powyżej jako przykład,
postępowanie kończy się wymierzeniem mandatu, jeśli oczywiście
sprawca przyznaje się do winy i wyraża zgodę na ukaranie w ten sposób.
Zgoła odmiennie, przedstawia się kwestia przestępstw
skarbowych. Mianowicie, w takim przypadku organ, po wezwaniu
reprezentuje spółkę” – więcej Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w
Warszawie, z dnia 17 września 2015, sygn. II FSK 1744/13 LEX 1804319.
46
Skoro zarząd spółki prowadzi sprawy tej spółki, a pracami zarządu kieruje
jego prezes, to jeżeli nie powierzono spraw spółki jako płatnika podatku od
wynagrodzeń osób fizycznych (zaliczek na ten podatek) innemu z członków
zarządu albo kierownikowi innej komórki organizacyjnej tej firmy, prezes
zarządu spółki jest tą osobą, która zajmuje się jej sprawami gospodarczymi w
powyższym zakresie, jeżeli nie dojdzie do wskazania, stosownie do art. 31
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.
926 ze zm.) innej jeszcze osoby odpowiedzialnej za czynności spółki jako
płatnika podatku – Więcej Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2002,
OSNKW 2002/11-12/106
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potencjalnego sprawcy, prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz
sporządza akt oskarżenia. Zatem, Członek Zarządu w tego rodzaju
postępowaniu staje się oskarżonym, jako osoba, przeciw której toczy się
postępowanie karne skarbowe, w późniejszym etapie przed Sądem 47 .
Status ten, uzyskiwany jest zatem w momencie przedłożenia przez
finansowy organ przygotowawczy aktu oskarżenia Sądowi. W takim
przypadku, Sąd o odpowiedzialności karnej skarbowej, na rozprawie
orzeka wyrokiem. Na uwagę zasługuje, znajdująca się w k.k.s. instytucja
dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Otóż unormowanie
z art. 17 in. k.k.s., pozwala na poniesienie przez sprawcę
odpowiedzialności, ale bez ujemnych skutków związanych z wpisem do
rejestru skazanych. Otóż w takim przypadku, oskarżony składa wniosek
za pośrednictwem organu o wyrażenie zgody 48 Sądu na dobrowolne
poddanie się odpowiedzialności. Możliwość ta istnieje wyłącznie
w przypadku, kiedy uszczuplona należność zostanie uregulowana
w całości, a oskarżony opłaci zryczałtowane koszty postępowania oraz
grzywnę. Sąd49 może wyrazić taką zgodę, a wyroku nie umieszcza się
w krajowym rejestrze skazanych 50 . Co oczywiste, rozwiązanie to
47

W. Kotkowski, B. Kurzępa Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz. Warszawa
2007 s. 492.
48
Zgodnie z brzmieniem normy zawartej w przepisie art. 17 § 1 k.k.s., sąd może
udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli wina
sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia
skarbowego nie budzą wątpliwości. Powyższy wymóg odnosi się tu wprost do
sądu udzielającego zezwolenia, ale jest oczywiste, że dotyczy on także organu
finansowego, który występuje z wnioskiem do sądu o udzielenie zezwolenia (art.
145 k.k.s.). więcej :Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2005, sygn.
III KK84/05, LEX 151686
49
Wyrok obejmujący zezwolenie sądu na dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności traktować należy jako dokument urzędowy w rozumieniu art.
76 § 1 k.p.a., potwierdzający fakt popełnienia przestępstwa skarbowego. Nie
stanowi natomiast wyroku skazującego wiążącego sądy orzekające w sprawach
cywilnych i sądowo administracyjnych – więcej : Wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2011, sygn. VI SA/Wa
2009/11 LEX nr 1135245.
50
Wyrok zezwalający na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności stanowi
przykład orzeczenia przypisującego odpowiedzialność karną za popełnienie
przestępstwa skarbowego albo odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe i w
konsekwencji przełamującego zasadę domniemania niewinności. Istnienie
regulacji z art. 18 § 2 k.k.s. świadczy o tym, że takie orzeczenie ma charakter
skazujący – więcej J. Raglewska, J. Raglewski Dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe a ustawowy wymóg braku skazania
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powstało w celu zwiększenia atrakcyjności spłaty zadłużenia względem
budżetu. Natomiast zachęta w postaci późniejszego orzeczenia nie
ujawnionego w rejestrze skazanych powoduje, że dla członka zarządu czy
prezesa spółki, jest to kwestia warta rozważenia. Nie występuje na tę
okoliczność recydywa skarbowa przez co teoretycznie istnieje możliwość
wystąpienia z takim wnioskiem więcej niż raz. Warto również
uświadomić sobie, że szczególnie w zakresie norm karnych skarbowych,
często spotykana jest znaczna ilość przepisów blankietowych –
uzupełnianych przez typizacje podstawowe51.
W tym miejscu należy wspomnieć również o odpowiedzialności
kroczącej w odwrotnym kierunku, to jest odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny dokonane przez osoby fizyczne52. Zgodnie z art. 27
wskazanej ustawy, postępowanie takie wszczyna co do zasady
prokurator. Podmiot zbiorowy (osoba prawna, lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), poniesie tę
odpowiedzialność jedynie w przypadku, kiedy wskutek przestępstwa
skarbowego dokonanego przez osobę fizyczną uzyskała bądź mogła
uzyskać korzyść majątkową. Formalną podstawą do pociągnięcia do
odpowiedzialności jest potwierdzenie faktu dokonanie przestępstwa
skarbowego przez osobę działającą w imieniu tego podmiotu. Jest to
odpowiedzialność wtórna do odpowiedzialności osoby fizycznej oraz
jednocześnie od niej zależna, ponieważ wymaga potwierdzenia
skazania53.
Podsumowanie
Jak wynika z przedstawionego w rozdziale stanu prawnego,
odpowiedzialność członków zarządu jest bardzo szeroka. Począwszy od
odpowiedzialności finansowej, na odpowiedzialności karnej kończąc.
Z tego powodu, warto jest przy omawianiu tego rodzaju podmiotu
gospodarczego zwrócić nie tylko uwagę na dobre zabezpieczenie interesu
za ten rodzaj czynu zabronionego” Prokurator i Prawo 2015, Nr.7-8 str.175-185
passim.
51
G. Łabuda, w P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski Kodeks Karny Skarbowy.
Komentarz, Warszawa 2017 s. 22
52
Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 ustawa o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 768 z
2012).
53
Więcej V. Konarska – Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka Prawo i
postępowanie karne skarbowe. wyd. 2, Warszawa 2013
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wspólników, ale również na szeroką odpowiedzialność członków
zarządu. Tym bardziej wydaje się to być istotne, iż najczęściej to właśnie
wspólnicy wchodzą w skład zarządu.
Dlatego też edukacja ich powinna obejmować następczą
odpowiedzialność zarówno w aspekcie finansowym, jak również karnym.
Co niepokojące, o tym ostatnim zwykle mówi się najmniej. Taki stan
rzeczy powoduje wciąż zbyt małą świadomość prawną w zakresie
odpowiedzialności karnej, która w przypadku zrealizowania się tej
odpowiedzialności, może być dla członka zarządu ciężka do
zaakceptowania. Postulatem de lege ferenda, wydaje się być w tym
zakresie, wprowadzenie obowiązkowych egzaminów dla kandydatów na
członków zarządu. Rozwiązanie analogiczne, do obecnie obowiązujących
wymagań, jakie mają postawione osoby kandydujące do rad nadzorczych,
mogłoby w tym zakresie funkcjonować poprawnie. Jednocześnie
przełamanie stereotypu i decydowanie się przez zarządy na zatrudnianie
profesjonalnych doradców również wywołałoby efekt zgodny
z oczekiwaniami.
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Opolskiego.
mgr Mateusz Gajda – doktorant w Katedrze prawa pracy Wydziału
Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. W 2015 roku otrzymał
stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne
osiągnięcia naukowe. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na
współczesnych problemach rynku pracy, w tym w szczególności na
nadużywaniu umów cywilnoprawnych, mobbingu oraz naruszeniom
zasady równego traktowania.
dr Błażej Kmieciak - doktor nauk społecznych w zakresie socjologii
prawa, bioetyk oraz pedagog specjalny. Absolwent studiów w zakresie
resocjalizacji, prawa medycznego i bioetyki oraz kursów
specjalizacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz ochrony praw
człowieka. Koordynator Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury
Prawnej Ordo Iuris, adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wykładowca prawa w Pracowni
Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego, oraz mediator
(współpracownik) w Fundacji Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi,
były Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
mgr Patryk Kowalczyk - doktorant w Katedrze Prawa
Administracyjnego WPiA UMK w Toruniu. Autor publikacji z zakresu
prawa administracyjnego i prawa konstytucyjnego.
Michał Krogulec - Student V roku prawa w Wyższej Szkole Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Główną tematyką jego
zainteresowań jest prawo sportowe, prawo własności intelektualnej oraz
prawo gospodarcze. „Etyka w biznesie” to najważniejsze credo w jego
działalności naukowej, co oczywiście znajduje potwierdzenie w
publikacjach. Oprócz tego autor jest dziennikarzem sportowym, a jego
materiały można przeczytać na portalu igrzyska24.pl.
mgr Monika Maria Lachowicz - urodzona w 1979 r. w Warszawie. W
2003 roku ukończyła Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego
w Warszawie - magister ekonomii, w latach 2003-2005 uczestniczka
seminarium doktoranckiego w Akademii im. Leona Koźmińskiego w
Warszawie, w 2010 roku studia podyplomowe na Uniwersytecie
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Warszawskim specjalizacja Rewizja Finansowa, w 2017 Uniwersytet
Gdański - magister prawa. Od 2016 Uniwersytet Gdański studia
doktoranckie na wydziale Prawa i Administracji. W latach 2008-2011
kandydatka w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, złożyła egzaminy
państwowe z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, prawa
cywilnego, rachunkowości, prawa finansowego. Od 2003 pełniąca
funkcje Prezesa, Członka Zarządu, Prokurenta spółek handlowych, W
2011 Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego
prowadzenia ksiąg handlowych. Od 2015 lobbysta w Sejmie RP –
chroniąca interes prawny, podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą w formie spółki kapitałowej, w sporach z organami państwa
w zakresie karnym i karnym skarbowym. Autorka szkoleń z zakresu
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, autorka publikacji z
zakresu prawa karnego skarbowego, prawa karnego i prawa
podatkowego. Uczestniczka konferencji naukowych z zakresu prawa
karnego gospodarczego, karnego skarbowego – w roku 2016 wygłosiła
12 odczytów min. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
Uniwersytecie Szczecińskim, Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w
Toruniu, Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie,
Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Gdańskim. W zakresie
zainteresowań naukowych, prowadząca badania dotyczące stosowania
prawa karnego skarbowego na etapie jurysdykcyjnym, dotyczące
przestępstw związanych z naruszeniem norm podatkowych.
mgr Piotr Łapiński - od 2011 r. do chwili obecnej student Kolegium
Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i
Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2011-2016
studiował na Wydziale Prawa i Administracji UW. Uzyskał stypendium
rektora dla najlepszych studentów na rok 2015/2016. Laureat
ogólnopolskich konkursów, takich jak Program kariera edycji X i XI, II
miejsca w ogólnopolskim konkursie wiedzy podatkowej Tax’n’You
organizowanym przez KPMG, finalista ogólnopolskiego konkursu Grasz
o staż w firmie PWC. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę od
września 2015 r. do lutego 2017 r. na stanowisku konsultanta w dziale
VAT w KPMG Tax M. Michna sp.k. Pozostała aktywność to pełnienie
funkcji Prezesa Koła Prawa Podatkowego na WPiA UW, uczestnictwo w
klinice „Prawa człowieka a podatki” Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka, prelekcje dotyczące VAT oraz autorstwo artykułu „System
zwrotu podatku w obecnej oraz w projektowanej ustawie o podatku od
towarów i usług”, Doradztwo podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów
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Podatkowych nr 2/2016. Zainteresowania naukowe autora obejmują
prawo podatkowe (zwłaszcza VAT i akcyza), psychologię, farmakologię.
Patrycja Matusiewicz - studentka I roku studiów magisterskich
doradztwa podatkowego oraz II roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Broniła licencjatu na temat handlu w nowożytnym
Toruniu. Współautorka referatu „Kat w średniowiecznym mieście na
terenie ziem polskich od XIII do XV wieku” na sympozjum naukowym
„Średniowieczne miasto – aspekty życia codziennego”.
dr Kazimierz Pawlik - radca prawny, adiunkt w Instytucie Nauk
Politycznych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
mgr Krystian Ryś - prawnik, doktorant Uniwersytetu Opolskiego.
Dydaktyk na Wydziale Prawa i Administracji UO. Zainteresowania
badawcze: prawo ubezpieczeń społecznych, prawo medyczne i prawo
pracy. Czynny uczestnik konferencji naukowych z zakresu prawa
ubezpieczeń społecznych i prawa medycznego. Aktywny w działalności
publikacyjnej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia
Społecznego.
mgr Iwona Skowronek - absolwentka kierunku prawo na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Doktoranta I roku
studiów doktoranckich na Uniwersytecie Opolskim. Aplikantka
radcowska.
Amadeusz Słoma - student Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na
Wydziale Prawa i Administracji. Seminarzysta w Katerze Prawa
Gospodarczego i Handlowego.
mgr Bogumił Władysław Smuk - absolwent Wydziału Prawa
Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie
członek Koła Prawa Prywatnego przy EWSPiA w Warszawie uczestnik
konferencji i autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego prawnik w
kancelarii prawno-windykacyjnej.
mgr Kamil Stępniak - doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego
Uniwersytetu w Białymstoku. Autor wielu publikacji z zakresu prawa
konstytucyjnego, ochrony praw człowieka, a także zasad prawidłowej
legislacji. W swojej pracy naukowej skupia sie na komparatystyce
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europejskich systemów konstytucyjnych. Autor monografii naukowej pt.
„Legislacja w Polsce. Aspekty prawne i aksjologiczne”.
Bartłomiej Suchowierski - Student V roku prawa Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, do jego głównych zainteresowań należy
prawo karne procesowe, oraz prawo handlowe.
Aleksandra Śliwińska - studentka na kierunku Lotnictwo studiów
drugiego stopnia na Akademii Sztuki Wojennej. Absolwentka Akademii
Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku Lotnictwo.
Oliwia Tybor - studentka na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i
Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II
w Lublinie. Urodzona 20.04.1994 r. w Gorlicach. W obszarze jej
zainteresowań znajdują się kwestie związane z prawem medycznym,
prawem gospodarczym oraz szeroko rozumianą instytucją mediacji.
Patryk Walczak - student III roku prawa, Uniwersytet Jagielloński.
Zainteresowania: prawo obligacyjne, prawo rzymskie, komparatystyka
prawnicza, prawo konstytucyjne.
mgr Magdalena Wojdała - doktorantka Wydziału Prawa, Prawa
Kanoniczego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w
Lublinie. Naukowo zajmuje się kościelnym prawem majątkowym.
Magdalena Wolska - ekonomista, specjalista z zakresu ekonomii sektora
publicznego. Studentka V roku prawa w Wyższej Szkole Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
Zainteresowanie prawem skupia głównie wokół prawa finansowego i
handlowego, co znajduje odzwierciedlenie w tematyce publikowanych
artykułów naukowych.
Alicja Woźniak - studentka IV roku Prawa na Wydziale Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II; autorka licznych publikacji i referatów konferencyjnych.
mgr Wojciech
Adwokackiej.

Zięba

-

adwokat,
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członek

Krakowskiej

Izby

